
APRENDER COM EMOÇÃO! 

  Ensino do Inglês I 1º ano 
 

 ING I APRENDER COM EMOÇÃO! 2019/2020 

 

 

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. 

 



APRENDER COM EMOÇÃO! 

  Ensino do Inglês I 1º ano 
 

 ING I APRENDER COM EMOÇÃO! 2019/2020 

 

Planificação Trimestral I 1º Ano I 2º Período (janeiro, fevereiro, março: +/- 14 aulas) 
 

 

Tema/Unidade Vocabulário e Competências. Linguísticas Atividades Objetivos de Aprendizagem 

 

 

 

 

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.  

    



APRENDER COM EMOÇÃO! 

  Ensino do Inglês I 1º ano 
 

 ING I APRENDER COM EMOÇÃO! 2019/2020 

 

Planificação Trimestral I 1º Ano I 3º Período (abril, maio, junho: +/- 8 aulas) 
 

Tema/Unidade Vocabulário e Competências. Linguísticas Atividades Objetivos de Aprendizagem 

 

 

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. 

 

    


