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Ano Letivo 2019/20         Planificação Anual 

Disciplina de Inglês   3.º ano 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
n.º aulas 
previstas 
(60min) 
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Domínio Intercultural 
- Conhecer-se a si e ao outro 
- Conhecer o dia a dia na escola 
- Conhecer algumas características do 
seu país e de outros países 
 
Léxico e Gramática 
- Conhecer vocabulário simples do dia a 
dia 
- Conhecer vocabulário relacionado com 
a escola 
- Conhecer vocabulário simples, de 
forma contextualizada, com base nas 
estações do ano 
- Compreender, de forma implícita, 
algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua 
 
Compreensão oral 
- Compreender sons, entoações, e 
ritmos da língua 
- Compreender palavras e expressões 
simples  
 
Interação oral  
Exprimir-se, com ajuda e de forma 
adequada, em diferentes contextos 
- Interagir com a professora utilizando 
expressões/frases simples 
 
Produção oral  
- Produzir, com ajuda, sons, entoações e 
ritmos da língua 
- Expressar-se, com vocabulário muito 
limitado em situações previamente, 
preparadas.   

- Greetings 
- Numbers (1-10) 
- Alphabet.  
- Feelings 
- Personal identification (What’s your name? 
My name is…/ Where are you from? I’m from…) 

-  School objects 
- Colours 
- Months 

- Days of the week 
 
Gramática: adjectives; determiners (my/ your); 
personal pronouns; the verb to be; question 
words: how, what, where, how old, when; 
prepositions of place: on, in, under; prepositions 
of time: on, in. 
 

+/ - 26 
aulas  
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- Family 

- Numbers (11-50) 
- Personal information (I’ve got a 
brother/sister… His/ Her name is…; – Have you 
got…? Yes, I have./ No I haven't.) 
- Pets 
- Games in the playground 
- Weather  
- Seasons 
- Nature (What is Rocky doing? He is picking 
flowers.) 
- Transports 
 
Gramática: nouns; adjectives; determiners; 
personal pronouns; the verb to be; the verb to 
have (got); question words: how, what, where; 
prepositions of place: in, on, under, near; the 
present simple (I like, I love); the present 
continuous, the imperative. 

+/- 23 aulas  
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Leitura  
- Compreender palavras e frases 
simples   
 
Escrita  
- Utilizar, com ajuda, palavras 
conhecidas  
- Produzir, com ajuda, frases simples 

- Seasons (In winter I love wearing…In summer 
my favourite clothes are…) 
- Weather 
- Clothes and footwear 

- Countries and Nationalities  
- Colours (What colour is your flag? It’s…) 
- Transports 
 
Gramática: nouns; adjectives; determiners; 
personal pronouns; the verb to be; the verb to 
have (got); the imperative; the present simple (I 
like, I love); the present continuous; questions 
words:  what, where; prepositions of time: in, 
on, at. 

+/-18 aulas  

 

 

Critérios Específicos de Avaliação 

Aquisições cognitivas conhecimentos e capacidades Atitudes/valores 

70% 30% 

- Compreensão e produção oral (fichas de avaliação) - 
25% 
- Leitura e escrita (ficha de avaliação) – 25% 
- Show and Tell – 5% 
- Participação oral – 5%  
- Trabalho de sala de aula – 10%  
 

- Assiduidade/ pontualidade – 5% 
- Caderno e material organizado  - 5% 
- Hábitos de trabalho/ autonomia – 5%   
- Interesse e empenho – 9% 
- Sociabilidade e comportamento – 6% 

 

A docente: Ana Bela Ramos  


