
APRENDER, A BRINCAR! 

  

Ensino do Inglês 
 

Ano letivo 2018-2019 
 

Planificação Trimestral I 1º Ano I 1º Período (setembro, outubro, novembro, dezembro: +/- 13 aulas) 

Tema/Unidade Vocabulário e Competências Linguísticas Atividades Objetivos de Aprendizagem 

 

Saudações 

Hello! 

 

Tempo/ Weather 

 

 

Hello.  Good 

morning, afternoon, 

evening, night. 

Goodbye. 

 

Hi! Hello!   

 

Sunny, rainy, cloudy, windy, 

cold, hot. 

 

Stick and say; listen and point; 

listen and stick; pictionary; 

draw and 

say; listen to a story; say 

a chant. 

 

Make a Weather Chart 

 

Listen and draw; point and say; 

match and find; play bingo; 

game; look and listen; sing a song. 

 

Aprender a cumprimentar de acordo 

com a hora e situação.  

Associar palavras isoladas e imagens. 

Aprender e identificar o vocabulário 

da meteorologia. 

    

 

Linguagem de sala  

de aula 

 

My classroom 

A Escola 

 

The things you need 

in the classroom;  

 

Classroom rules. 

Pen, rubber, ruler, pencil, 

schoolbag, book, pencil 

case,… 

Come in, please, Listen 

open/close the book, sit 

down, stand up, be quiet… 

Aprender a contar até 10. Saber o 

nome de alguns objetos da sala 

de aula; Exprimir posse; Aprender 

a pronúncia do “th”; Desenvolver 

o raciocínio. 

     

 

Halloween 

 

Happy Halloween! 

 

Witch, vampire, pumpkin, 

ghost, spider,… 

Make a Jack O' Lantern 

Make Halloween decorations 

Exploração de cultura de raiz anglo-

saxónica. 

     

 

Colours of the Rainbow 

 

As cores 

 

 

Colors (yellow, green, red, pink, purple, blue, 

orange) 

Listen and point; listen and 

number; say; llsten and flnd; 

draw and 

say; Simon says; listen to a 

story; sing a song. 

Identificar as cores.  

Ser capaz de seguir instruções para 

colorir. Associar palavras isoladas 

com imagens; 

Recitar rimas curtas com apoio a 

imagens. 

    

 

Natal 

 

Christmas 

 

 

 

Candle, star, tree, presents, snow, Santa Claus. 

 

 

Make a Christmas Card 

Colocar o adjetivo 

qualificativo antes do nome; 

Identificar sequências de 

acontecimentos em narrativas 

curtas e simples. 
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O Corpo Humano 

 

This is me 

 

 

 

 

Head, nose, eyes, mouth, 

ears, hair, face. 

 

Big, small. 

 

 

Draw a Monster 

Colour the masks 

 

Llsten and number; play and say; 

listen and clrcle; look and wrlte; 

draw and 

say;l lsten to a story. 

Seguir instruções simples demonstrando 

compreensão de forma não-verbal; 

Relacionar frases curtas com 

imagens e objetos; 

Discriminar a realização do “h” 

aspirado; 

Desenvolver a pronúncia; 

Identificar partes do corpo humano. 

Descrever-se a si próprio. 

     

 

 

My family 

 

A Família 

 

 

 

Family  

(mother, father, sister, brother…) 

Stick and say; look and write; listen and 

colour; find and colour stick and write; 

find the picture; play bingo; listen to a 

story and number the pictures; say a 

chant.  

 

Make a Family Tree 

 

 

Falar sobre a família e identificar os 

parentes mais próximos. 

     

 

Father’s Day 

 

Love, card, father. 

I love you. 

Happy Father’s 

Day! 

Draw and paint 

Make a Postcard 

     

 

 

My House 

 

A Casa 

 

 

Bathroom, bedroom, living 

room, kitchen, dining 

room. 

 

My …, This is …, Where is the bedroom? 

 

Listen and play; draw and colour; 

listen and number; role play; listen and 

do; find and say; a game; listen to a 

story; say a chant. 

Identificar as várias divisões da casa. 

Saber os nomes de algumas divisões da 

casa; Produzir frases curtas e simples; 

Reforçar o desenvolvimento da acuidade 

auditiva e da articulação; Desenvolver a 

atenção e a capacidade de reter a 

Informação. Identificar as tarefas a realizar.  
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Cats and Dogs 

 

 

 

 

 

Pets (cat, dog, fish, bird, turtle, rabbit,  

 

 

 

Count and say; find and say; say the 

chant; listen and say; stick and write; 

listen to a story; say the chant. 

Identificar alguns animais e o seu meio 

envolvente. 

Identificar ações, usar imagens, gestos, 

mímica e sons, Repetir expressões 

onomatopaicas; Ser capaz de reagir 

rapidamente. 

     

 

 

 

Lunch Break 

 

Alimentação 

 

 

 

Breakfast, Lunch, Snack, Dinner, potato, 

vegetables, fish, meat, egg, fruit, sandwich, 

apple, cake, water, juice. 

 

 

 

 

 

 

Listen and colour; look and draw; 

look and say; find and write; 

games (corners/charade); listen 

to a story; say a rhyme. 

 

 

Saber o nome de alguns alimentos; Saber 

expressar preferências; Reconhecer o valor 

de uma alimentação saudável; Identificar 

alimentos e principais refeições; Identificar 

refeições típicas de outras culturas. 

 

     

 

Mother’s Day 

Dia da Mãe 

 

 

Love, card, mother. 

 

I Love you; I like you. 

Happy Mother’s 

Day! 

 

Draw and paint 

Make a Postcard 

     

 

 

Let’s Play 

 

Brinquedos 

 

 

 

Toys, ball, blocks, board game, car, doll, 

kite, plane, teddy bear, train, balloon, bike. 

 

Play football, run, jump. 

Aprender o nome de vários 

brinquedos; Desenvolver a 

capacidade de observação; 

Participar em atividades em conjunto; 

Dizer frases simples a partir de imagens 

ou contextos específicos. 

Exercitar a escrita de palavras 

em língua inglesa; Recitar rimas com 

refrão repetitivo; Identificar 

sequências de acontecimentos 

numa narrativa simples. 
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Saudações 

How are you? 

 

 

 

Meses do Ano 

Estações do Ano 

 

 

Dias da semana 

 

 

 

Tempo/ Weather 

 

 

Hi! Hello!  How are you? Fine, thanks. 

 

 

 

 

January, February, March, April, May June, July, 

August, September, October, November, December. 

Spring, Summer, Autumn, Winter 

 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday. 

 

 

Sunny, rainy, cloudy, windy, foggy, cold, hot, 

warm. 

 

 

Find and say; listen and 

number; listen and repeat; look 

and complete; listen and play; 

look and write; a game; listen 

and match; listen to a story; say 

the chant. 

 

Make a Weather Chart 

 

Make a Calendar 

 

Play the game; look and write; 

role-play; Guessing game; listen 

and number; listen, tick and say; 

look and say; listen and referente 

ao corpo. Rever/consolidar o uso 

da estrutura l've got; 

Reconhecer a posição do 

adjetivo em relação ao nome; 

Reforçar a pronúncia do "h" 

aspirado. Listen to a story; sing a 

song.  

Listen and say the chant. 

Draw a Monster. 

Aprender a cumprimentar de 

acordo com a hora e situação.  

 

Identificar expressões de saudação 

utilizadas correntemente nos hábitos 

quotidianos. 

Aprender a dizer e a perguntar o 

nome, a idade e o mês de 

aniversário. 

Identificar padrões de 

entoação na transmissão de 

mensagens. Recitar rimas. 

 

Aprender a escrever a data. 

 

Identificar o vocabulário da 

meteorologia. 

    

 

O Corpo Humano 

 

This is me 

 

Head, nose, eyes, 

mouth, ears, hair. 

 

Legs, arms, shoulders, 

knees and toes, foot. 

 

 

It is …; I have got …, My 

hair is …, My eyes are 

… 

 

 

Descrever-se a si próprio e aos 

outros. 

Rever/consolidar vocabulário. 

 

Natal 

 

Christmas 

 

Candle, star, tree, presents, snow, Santa Claus. 

 

Merry Christmas! 

 

Happy New Year! 

Make a Christmas Card 

Sing a Christmas Song 

Listen, draw and colour. 

 

 

 

Adquirir vocabulário referente ao 

Natal. Aprender canções de Natal. 
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My family 

 

A Família 

 

Family  

(mother, father, sister, brother, 

uncle, aunt, cousin, 

grandmother, grandfather) 

Stick and say; look and write; listen and colour; 

find and colour stick and write; find the picture; 

play bingo; listen to a story and number the 

pictures; say a chant.  

Make a Family Tree. 

Rever e consolidar vocabulário sobre o tema; 

Identificar relações de parentesco (novo 

vocabulário); Usar o adjetivo como função 

predicativa; 

Transpor enunciados orais para outras formas 

de expressão (gestual).  

     

 

 

My Place 

 

A Casa na Cidade 

 

 

Bathroom, bedroom, living room, 

kitchen, dining room. 

 

Street, Square, Post office, 

Supermarket. 

My …, This is …, Where is the …..? 

 

Listen and number; look and write; listen and 

tick; odd man out; throw and catch; look and 

stick; listen to a story; say a chant. 

 

Rever e consolidar vocabulário cidade/vila 

referente à casa; Aprender o nome de alguns 

espaços e equipamentos de uma cidade/vila; 

Desenvolver a criatividade e a expressividade; 

Reconhecer diferenças culturais de utilização 

de conceitos/vocábulos. 

     

 

Father’s Day 

Love, card, father. 

I love you. Happy Father’s Day! 

Draw and paint 

Make a Postcard 

     

 

 

My House 

 

A Casa 

 

 

Bathroom, bedroom, living 

room, kitchen, dining 

room. 

 

My …, This is …, Where is the 

bedroom? 

 

Listen and play; draw and colour; listen and 

number; role play; listen and do; find and say; 

a game; listen to a story; say a chant. 

Identificar as várias divisões da casa. 

Saber os nomes de algumas divisões da casa; 

Produzir frases curtas e simples; Reforçar o 

desenvolvimento da acuidade auditiva e da 

articulação; Desenvolver a atenção e a 

capacidade de reter a Informação. Identificar 

as tarefas a realizar.  

 

 

On the farm 

 

Animais da Quinta 

 

Farm animals (pig, cow, chicken, 

bird, rabbit, goat, sheep, horse, 

duck) 

Find and say; listen and complete; listen and 

write; spot the differences; number and say; 

listen and number; play bingo; listen to a story; 

say the chant. 

Reforçar aprendizagens realizadas como cores 

e números. Aprender os nomes de alguns 

animais que vivem numa quinta; Discriminar 

algumas características de um animal; Saber 

expressar preferências. 
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Favourite Clothes 

 

Vestuário 

 

 

 

 

Dress, jeans, skirt, 

t-shirt, shoes… 

 

 

 

I’m wearing, she’s 

wearing, he’s wearing… 

 

Miming game; listen al\d point; 

listen and find; sing a song; listen 

and write; listen to a story; listen 

and number; choose an end; 

sing a song. Listen, draw and 

colour. 

Identificar peças de vestuário. 

Descrever a forma como se está 

vestido; 

Exercitar a capacidade de 

retenção da informação; reciclar e 

integrar conhecimentos adquiridos 

e capacidades desenvolvidas 

noutras áreas. 

     

 

My School 

 

A Escola 

 
Book, pen, pencil, rubber, pencil case, 

schoolbag. 

 
I have…; This is…; What is this? 

 

Look and listen; listen, look and 

number; listen, look and find; 

listen and find; look and write; 

listen to a story. 

Aprender a contar de 11a 20; Saber 

perguntar sobre o número de objetos 

que há numa dada situação e 

responder; Aprender o nome das 

disciplinas. Saber exprimir 

preferências. 

     

 

Mother’s Day 

Dia da Mãe 

 

 

Love, card, 

mother. 

 

I Love you; I like you. 

Happy Mother’s Day! 

 

Draw and paint 

Make a Postcard 

 

 

 

 

Lunch Break 

 

Alimentação 

 

 

Breakfast, Lunch, 

Snack, Dinner, 

potato, 

vegetables, fish, 

meat, egg, fruit… 

 

 

 

I’m having...; I like...;  

I do not like...; My lunch 

/ dinner is... 

 

 

Listen and colour; look and 

draw; look and say; find and 

write; games 

(corners/charade); listen to a 

story; say a rhyme. 

 

Saber o nome de alguns 

alimentos; Saber expressar 

preferências; Reconhecer o valor 

de uma alimentação saudável; 

Identificar alimentos, algumas 

bebidas e principais refeições; 

Identificar refeições típicas de 

outras culturas. 

Discriminar os sons “ch” e “sh”. 
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Activities 

 

In the Playground 

 

Jogos de Recreio 

 

 

 

 

 

Play football, run, jump, swim, dance. 

 

Aprender o nome de várias atividades 

e desportos. Desenvolver a 

capacidade de observação; 

Participar em atividades em conjunto; 

Dizer frases simples a partir de imagens 

ou contextos específicos. 

 

 

Exercitar a escrita de palavras 

em língua inglesa; Recitar rimas com 

refrão repetitivo; Identificar 

sequências de acontecimentos 

numa narrativa simples. 

Aprender a jogar alguns jogos de recreio 

ingleses. 

 

 

 

Transportes 

 

 

Car, boat, train, 

bus, plane ... 

 

 

By…, On foot. 

 

Look and listen; listen, look and number; 

listen, look and find; listen and find; 

look and write; listen to a story. 

 

 

 

Identificar os meios de transporte. 

 

 

Vestuário 

 

Dress, jeans, skirt, 

t-shirt, shoes, 

coat, jumper, 

dress, trainers, 

jacket, cap. 

 

 

I’m wearing, she’s 

wearing, he’s 

wearing… 

 

Long, short, big, small. 

 

Listen, draw, colour, cut. 

 

Identificar o vestuário. Descrever o seu 

vestuário e o dos outros. 

 


