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DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA E 

OBJETIVOS/AE 
CONTEÚDOS TEMPO 

 

 

ORALIDADE 

- Interpretar textos orais de diferentes géneros. 

- Registar e tratar informação simples. 

- Planificar intervenções orais. 

- Participar oportuna e construtivamente em     

  situações de interação oral. 

- Produzir textos orais com correção e pertinência. 

- Produzir textos orais simples. 

 

COMPREENSÃO ESCRITA 

- Ler e interpretar textos de reduzido grau de  

  complexidade dentro das áreas temáticas. 

- Utilizar procedimentos adequados ao registo e  

  ao tratamento da informação. 

 

ESCRITA 

- Planificar a escrita de textos. 

- Escrever textos de reduzido grau de dificuldade  

  (50 a 90 palavras). 

- Redigir textos com coerência e correção  

  linguística. 

- Rever os textos escritos. 

 

GRAMÁTICA 

- Compreender formas de organização do léxico e 

conhecer algumas estruturas frequentes do 

funcionamento da língua. 

 

 

INTERCULTURALIDADE  

- Reconhecer elementos constitutivos da sua 

própria cultura e da(s) cultura(s) de língua 

estrangeira. 

 

 

COMPREENSÃO DO ORAL:  

-Identificar a informação 

relevante de textos orais. 

 

 

EXPRESSÃO ORAL:  

- Pedir e dar informação sobre   

  conteúdos abordados nas  

  diferentes unidades. 

- Interagir com o grupo sobre  

   temas básicos e factuais. 

 

 

ESCRITA: 

-Produzir diferentes tipos de  

textos simples sobre os 

conteúdos abordados. 

 

 

GRAMÁTICA:  

-  Utilizar as estruturas básicas 

do funcionamento da língua. 

 

 

INTERCULTURALIDADE: 

  

-Evidenciar respeito pelas 

diferentes culturas e modos de 

estar. 

 

Unidade 1 

Introducing oneself 

Family and pets 

 

 

Unidade 2 

Nationalities 

Jobs 

Places in town 

 

 

Unidade 3 

House 

Rooms 

Furniture 

 

 

1.º 

período 

 

 

 

+/-24 aulas 

(50 minutos) 

 

Unidade 4 

Jobs and animals 

Daily routine 

 

 

 

Unidade 5 

Daily routine 

Free time activities 

Describing people 

 

 

 

2.º 

período 

 

 

+/-20 aulas 

(50 minutos) 

Unidade 6 

Food 

Drink 

Clothes 

Shops 

 

3.º 

Período 

 

 

+/-10 aulas 

(50 minutos) 

 

ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

– Leitura/audição de diferentes tipos de textos, 

– Preenchimento de tabelas, 

– Resposta a questionários de compreensão/interpretação, 

– Audição/visualização de documentos orais, 

– Produção de textos orais e escritos de diferentes tipos e graus de complexidade (exposição sobre um tema), 

– Exercícios de gramática para treino das estruturas lecionadas. 

 

 

AVALIAÇÃO 

– Observação direta de atenção/concentração, participação nas atividades da aula, compreensão e expressão escrita e oral. 

– Testes globalizantes/parciais de avaliação. 

– Oralidade planificada.  

– Auto e heteroavaliação. 

 

 



PERFIL DOS ALUNOS 

Áreas temáticas: Conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J); indagador/investigador (C,D,F,H,I) 

Compreensão oral: sistematizador/organizador (A,B,C,I,J); 

Produção oral: comunicador (A,B,D,E,H);  

Interação oral: indagador/investigador (C,D,F,H,I); questionador (A,F,G,I,J); 

Compreensão escrita: crítico/analítico (A,B,C,D,G); 

Produção escrita: questionador (A,F,G,I,J); comunicador (A,B,D,E,H); criativo (A,C,D,J); 

Interação escrita: sistematizador/organizador (A,B,C,I,J); conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J);  

Competência Comunicativa: Criativo (A,C,D,J);  

Competência Intercultural: respeitador da diferença/do outro (A,B,E,F,H);leitor (A,B,C,D,F,H,I);  

Competência estratégica: Autoavaliador (transversal às áreas); Participativo/ Colaborador (B,C,D,E,F); Responsável/Autónomo 

(C,D,E,F,G,I,J); Cuidador de si e do outro (B,E,F,G) 

Gramática: conhecedor/sabedor/culto/informado (A,B,G,I,J); sistematizador/organizador (A,B,C,I,J) 

 


