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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: INGLÊS ANO DE ESCOLARIDADE: 6º ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA/ 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
 
 

 Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa. 

 

 

 

 

• Associar nacionalidades a países. 
• Reconhecer monumentos. 
• Reconhecer algumas   celebridades e 
figuras públicas. 

• Comparar celebrações e datas festivas: 
Halloween. 

 

 

 

• Comparar diferentes rotinas diárias. 

• Reconhecer algumas celebridades e figuras 
públicas. 

• Comparar formas de socialização familiar e 
convenções sociais:  horários e refeições. 

• Comparar celebrações e datas festivas: 
Christmas. 

 

• Itens lexicais, relacionados com 
apresentação pessoal e 
passatempos 

• Pronomes pessoais, 
determinantes possessivos, verbos 
be e have got, present simple, 
present continuous, artigos, 
preposições 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Pronomes pessoais  

• Determinantes possessivos 

• Present simple: to be  

• Present simple: have got 

• Verbo + like 

• Present continuous 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Present simple 

• Make / Do 

• Advérbios de frequência 

• Want / Would like 

• When / While 
• Present simple / Present 
continuous 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diferentes tipos de texto  

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases e Organização de palavras por grupos 
lexicais 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

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

• Completamento de palavras/ frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  

• Atividades de caráter lúdico 

• Exercícios de compreensão 

• Verdadeiro/falso 

• Preenchimento de cartões e reescrita/escrita de frases 

• Preenchimento de espaços 

• Escrita de textos breves/  postais / mensagens 

• Role-play 
• Trabalho de pesquisa 

 
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: 
39 a  42 

aulas 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA/ 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL/ 

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 

 
 
 
 
 
 

 
• Conhecer o seu meio e o dos outros para 
comparar universos diferenciados. 

• Identificar disciplinas, horários e espaços de 

trabalho na escola. 

• Reconhecer algumas celebridades e figuras 
públicas.  

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

 

 
 
 
• Identificar espaços de lazer na escola. 
• Comparar formas de socialização e 
convenções sociais. 

• Reconhecer monumentos e figuras históricas. 
• Reconhecer algumas celebridades e figuras 
públicas.  
 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Adjetivo + preposição 

• See / Watch / Look at 

• Advérbios de modo 

• Pronomes possessivos / Whose 

• Past simple: to be 

 

 

 

 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Should / Shouldn’t 

• Past simple: there + to be 

• Past simple: verbos regulares 
• Conetores: sequência 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diferentes tipos de texto  

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases e organização de palavras por grupos 
lexicais 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

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

• Completamento de palavras/ frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  

• Atividades de caráter lúdico 

• Exercícios de compreensão 

• Verdadeiro/falso 

• Preenchimento de cartões e reescrita/escrita de frases 

• Preenchimento de espaços 

• Escrita de textos breves/  postais / mensagens 

• Role-play 
• Trabalho de pesquisa 

 
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: 
33 a  35 

aulas 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA/ 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA/ 
COMPETÊNCIA 

INTERCULTURAL/ 
COMPETÊNCIA 

COMUNICATIVA 
 
 

 

• Comparar diferentes tipos de habitação. 

• Identificar serviços (lojas e serviços públicos).  
• Reconhecer monumentos. 
• Reconhecer algumas figuras públicas. 

 

 
 
 
 
• Identificar atividades de férias. 

• Comparar diferentes meios de transporte. 
 

 
 
• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas  
• Past simple: verbos irregulares 
• Pronomes reflexos 
 
 
 
 
 
• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas  
• Futuro: be going to 
• Preposições de movimento 
• Comparativo 
• Superlativo 
 

 

• Observação/descrição de imagens 

• Exercícios de ligação texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diferentes tipos de texto  

• Completamento/escrita de diálogos 

• Ordenação de frases e organização de palavras por grupos 
lexicais 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

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

• Completamento de palavras/ frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  

• Atividades de caráter lúdico 

• Exercícios de compreensão 

• Verdadeiro/falso 

• Preenchimento de cartões e reescrita/escrita de frases 

• Preenchimento de espaços 

• Escrita de textos breves/  postais / mensagens 

• Role-play 
• Trabalho de pesquisa 

 
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 

 

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

 Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa. 

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. 

 


