Planificação a longo prazo do programa do 4 º ano - Inglês Curricular |

Ano Letivo de 2017-2018

1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

INÍCIO

13 setembro 2017

03 janeiro 2018

9 abril 2018

FINAL

15 dezembro 2017

23 março 2018

22 junho 2018

INTERRUPÇÕES

5 out; 1 nov; 1 dez; 8 dez;
19 dez 2017 - 2 jan 2018
26

12 fev-14 fev
26 mar-6 abr
22

25 abr, 1 mai,
31 jun
21

AULAS PREVISTAS (tempos de 60’)*

Manual adotado: “Let’s Rock! 4” - Porto Editora
Unidades / conteúdos
Unidade 0: Vocabulário utilizado em sala de aula; Formas de tratamento; dias da semana; os
meses; formas de saudação; numerais cardinais e ordinais; o verbo to be; preposições de tempo.

aulas

Unidade 1: Proteção do ambiente/ Poluição; os espaços escolares; numerais cardinais até 100; as
horas.
1º
Período

Unidade 2: Animais e sons; animais da quinta; animais do jardim zoológico; artigos definido e
indefinido; verbos to be, to have (got).

26

Articulação curricular: Estudo do Meio; Expressão e Educação Físico-Motora, Musical e Plástica;
Plano Nacional da Leitura.
Festividades: Thanksgiving; Halloween; Christmas
Unidade 3: O corpo humano; verbos to be, to have (got); caso possessivo (‘s/’); pronomes
interrogativos: who, whose.

2º
Período

Unidade 4: Fruta; bebidas; comida; refeições; verbos to be, to have (got), like; determinants: this,
that, these, those; Frases afirmativas, negativas, interrogativas e respostas curtas (Do you like
apples? Yes, I do / No I don’t); preposição de tempo: at.

22

Articulação Curricular: Estudo do Meio; Expressão e Educação Físico-Motora, Musical, Plástica e
Dramática; Plano Nacional da Leitura.
Festividades: Pancake Day; St. Patrick’s Day; Father's Day; Easter
Unidade 5: Locais na cidade; Tipos de casa; partes da casa; locais e edifícios; Verbos to be, to have
(got) ; nomes no singular e no plural; preposições de lugar.

3º
Período

Unidade 4.2: Os cinco sentidos; atividades num dia de sol; a praia, a areia, o mar, o sol, gelados;
como proteger a pele do sol; verbos no Present Continuous; pronomes interrogativos: what,
where; conetor: or; Let’s; preposições de tempo

21

Articulação Curricular: Matemática; Estudo do Meio; Expressão e Educação Físico-Motora,
Musical, Plástica e Dramática; Plano Nacional da Leitura.
Festividades: Mother's Day; Children's Day.
• A avaliação é feita de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
• A planificação poderá sofrer algumas alterações / adaptações em função das características e conhecimentos dos alunos das
turmas.
• Material a solicitar aos alunos: caderno específico, manuais da disciplina, lápis de cor, caneta azul/preta, lápis, borracha,
afiadeira, régua de 20 cm, tesouras e cola.

OBS.: As aulas têm a duração prevista de 60 minutos.
*Incluem-se neste campo aulas de receção e apresentação, de autoavaliação, de realização de testes e de outros
elementos de avaliação.
A Coordenadora de Área Disciplinar de Inglês: Alcina Sardo

