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Tendo por referência o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas os alunos do 5º ano de inglês situam-se no nível A1+ 

Temas: Gostos e preferências pessoais; profissões; descrição física; rotinas diárias; atividades de tempos livres e alimentação  

Esta planificação tem por referência os seguintes documentos: 

 Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas; 

 Aprendizagens Essenciais | Articulação com o Perfil dos Alunos 

 Programa e Metas Curriculares 
  

ORGANIZADOR / DOMÍNIO CONHECIMENTOS & CAPACIDADES AÇÕES 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

 
Situação comunicacional 
 
 

 
Introducing people: 
 

 
Ordenação de palavras consoante a sua categoria; 

Audição de vocabulário, canções e textos simples; 

Apoio visual à compreensão de vocabulário e conteúdos 

gramaticais 

Preenchimento de espaços; 

Análise e sistematização de informação; 

Escolha múltipla; 

Preenchimento de tabelas; 

Resposta a perguntas guiadas; 

Correspondência de informação; 

Jogos de adivinhação; 

Elaboração de pequenos diálogos, com role-play; 

Elaboração de textos simples, com indicações específicas, 

segundo um modelo; 

 

   
 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado (A, B, 

G, I, J) 

 Criativo (A, C, 

D, J) 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Indagador/ 

Investigador (C, 

D, F, H, I)  

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, 

F, H)  

Sistematizador/ 

organizador (A, 

B, C, I, J) 

Questionador 

(A, F, G, I, J)  

- Names, surname 
- Introducing and greeting 
- The alphabet 
- cardinal and ordinal numbers 
- days of the week, months and seasons 
- Countries and nationalities 
 
Describing a family: 
 
- Family members 
- Jobs 
 
Describing people: 
 
- Physical appearance 
- Parts of the body 
- personality adjectives 
- clothes 
- colours 
 
 
Describing places: 
 
- the house (rooms and furniture) 
 
 
 



 
Expressing preferences: 
 
- activities at home 
- Food and drink 
- meals 
 
 
Daily routine: 
 
- daily actions 
- free time activities 
The time 
 
 
- Verbs: 
 to be, have (got), there to be, to like 
 Present Simple 
Present continuous 
The imperative 
Personal Pronouns (subject and object) 
Possessive Determiners 
Possessive Case; 
Possessive Pronouns 
Reflexive pronouns 
Prepositions of time, place and movement 
Indefinite and definite articles 
Adjectives 
Adverbs of frequency 
Connectors 
Question words 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicador 

(A, B, D, E, H)  

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) 



ORGANIZADOR / DOMÍNIO CONHECIMENTOS & CAPACIDADES AÇÕES 
DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 
ALUNOS 

 
Competência comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compreensão oral 
Seguir instruções detalhadas dadas pelo 
professor;  
Identificar o conteúdo principal do que se ouve e 
vê. 
 
Compreensão escrita 
Identificar informação essencial em textos. 
 
Interação oral 
Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 
 
Interação escrita 
Interagir de forma simples, completando 
formulários, mensagens e textos curtos. 
 
Produção oral 
Falar sobre o tema trabalhado. 
 
Produção escrita 
Escrever sobre pessoas. 
 
 
 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e a sua identidade; 
Falar sobre atividades de lazer do seu meio 
cultural por oposição a outras culturas, incluindo 
a anglo-saxónica. 
 

 
Exercícios de pronúncia para audição, repetição e aplicação de 
sons e expressões 
 
 
 
 
 
 
Elaboração de pequenos diálogos, com role-play; 
Elaboração de textos simples, com indicações específicas, 
segundo um texto-modelo 
 
 
 
 
Apresentação de pequenos apontamentos culturais; 
 

 

 
Competência intercultural 

 

 

 

 


