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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: INGLÊS ANO DE ESCOLARIDADE: 5º ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 

 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL/ 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

 

 

• Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa: 

– estrangeirismos de origem inglesa. 

• Localizar, no mapa, alguns países de expressão 
inglesa. 

 

• Reconhecer informação pessoal. 

• Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa: 

– símbolos nacionais (Big Ben…).  

• Reconhecer celebrações e datas festivas: 

– Halloween. 

 

 

 

• Identificar laços de parentesco. 

• Identificar algumas profissões. 

• Identificar alguns elementos da família real 
inglesa. 

• Reconhecer celebrações e datas festivas: 
– Christmas.  

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Imperativo 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Pronomes pessoais (sujeito) – A1 

• Present simple: to be (afirmativa, 
negativa, interrogativa)  

• Determinantes possessivos  

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Present simple: to have got 
(afirmativa, negativa e 
interrogativa)  

• Caso possessivo (A1), uso de of 

• Artigo indefinido e definido 
• Omissão de the 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diálogos 

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases 

• Organização de palavras por grupos lexicais 

• Elaboração de cartazes 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

• Audição/leitura/repetição de palavras/canções/textos 

• Completamento de palavras/diálogos/frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  
• Atividades de caráter lúdico 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
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) 

 
Aulas 

previstas: 
25 a  28 

aulas 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Planificação da Disciplina de INGLÊS | 5º ano                          2/3 

 
 

2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Identificar as divisões da casa e o mobiliário. 

• Associar algumas cidades importantes aos 
países estudados. 

• Reconhecer celebrações e datas festivas: 
Valentine’s Day. 

 

• Identificar características elementares, de 
personalidade e físicas. 

• Identificar peças de vestuário. 
 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• How big…? 

• Present simple: There + to be 
(afirmativa, negativa e 
interrogativa)  

• Preposições de lugar 

• Plurais regulares (A1) e 
irregulares 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Adjetivos/Posição do adjetivo na 
frase 

• Opostos 

• How tall/How high 

• Pronomes possessivos/Whose 

• Phrasal verb to look for 
• Present continuous (afirmativa, 
negativa e interrogativa) 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diálogos 

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases 

• Organização de palavras por grupos lexicais 

• Elaboração de cartazes 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

• Audição/leitura/repetição de palavras/canções/textos 

• Completamento de palavras/diálogos/frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  
• Atividades de caráter lúdico 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
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) 

 
Aulas 

previstas: 
22 a  24 

aulas 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA/ 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 

• Identificar rotinas diárias. 

• Identificar diferentes tipos de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar atividades de tempos livres 

 
 

 
• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas (lexical chunks) 

• Present simple (afirmativa, 
negativa  
e interrogativa) 

• Respostas curtas 

• Pronomes interrogativos 

• Advérbios de frequência 

• Some/any/How many 

 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas (lexical chunks) 

• Like, love, hate + -ing form 

• Pronome interrogativo: why 

• Pronomes pessoais 
(complemento) 

• Let’s…/Why don’t we…? 

• Conectores: and, but, or, because, 
so 
• Preposições de movimento 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diálogos 

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases 

• Organização de palavras por grupos lexicais 

• Elaboração de cartazes 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

• Audição/leitura/repetição de palavras/canções/textos 

• Completamento de palavras/diálogos/frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  
• Atividades de caráter lúdico 

 
Conhecedor/ sabedor/ 

culto/ informado 
(A, B, G, I, J) 

 
 
 

Respeitador da diferença/ 
do outro  

(A, B, E, F, H) 
 

Questionador (A, F, G, I, J) 
 
 

Comunicador (A, B, D, E, H) 
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) 

 
Aulas 

previstas: 
14 a 16 
aulas 

 
 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAR 
(1º, 2º e 3º período) 

• Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa: 
– bandeiras, capitais e símbolos nacionais. 

 
 

AVALIAÇÃO 

Será analizado o desempenho de cada aluno, o qual será enquadrado num dos níveis do perfil de aprendizagens para cada domínio com recurso a técnicas e a instrumentos diversificados. 

 


