
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2018/2019  
3º Ano      
Disciplina: Inglês 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas (60 minutos) 26 26 18 
 

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

 
ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS: Saudações e apresentações elementares; identificação pessoal 
países e nacionalidades; família; numerais cardinais até 50; dias da semana; meses do ano e estações; 
escola e rotinas; jogos; meios de transporte; o tempo atmosférico; cores e formas; vestuário; animais 
de estimação. 
 
 COMPETÊNCIA COMUNICATIVA ---Compreensão oral e escrita / Interação oral e escrita/ Produção 
oral e escrita 
- Nomes próprios (António, Sue). 
- Nomes de alguns países (England, USA). 
- Números até 20. 
- Formas de cumprimentar (hi, good morning). 
- Formas de elogiar e de incentivar (good, well done). 
- Cumprimentar (good morning Miss Santos, bye James). 
- Despedir‐se (bye, see you later). 
- Identificação pessoal (When is your birthday, Pedro?/In May.). 
- Letras do alfabeto. 
* Adjectives. 
* Determiners (my). 
* Personal Pronouns. 
* Imperative (clap your hands, stand up, look at the picture). 
* Verb to be. 
* Question Words: what, where, how 
- Meses do ano. 
- Pessoas dentro da sala de aula (teacher, student). 
- Objetos dentro da sala de aula (desk, chair). 
- Vocabulário relacionado com o outono/autumn.  
* Prepositions of Place: on, in, under 
* Verb to be. 
* Question Words: what, where, how 
- Dias da semana. 
- Meses do ano. 
- Vocabulário relacionado com o outono/autumn. 
* Adjectives 
* Determiners (my, your) 
* Personal pronouns (I, you, he, she) 
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* Prepositions of time; on, in 
*The verb to be 
* Question words: how old, what, when  
- Membros da família restrita e alargada 
- Vocabulário relacionado com o inverno/winter. 
* Nouns 
* Adjectives 
* Determiners 
* Personal pronouns 
* The verb to be 
* The verb  to have (got) 
* Question words: how, what 
* Nouns (plural) 
* Adjectives 
* Determiners 
* Personal pronouns 
* Prepositions of place: on, in, under, near 
*The verb to be 
* Question words: how, what, where 
- Atividades e jogos dentro e fora da sala de aula. 
- Vocabulário relacionado com a primavera/spring. 
* Nouns 
* Adjectives 
* Determiners 
* Personal pronouns 
* The Present Simple (I like) 
* The Present Continuous 
* Question words: what, where 
* The verb to be 
- Vocabulário relacionado com o verão/summer. 
* Nouns 
* Determiners 
* Personal pronouns 
* Prepositions of time: in, on, at 
* The verb to be 
* The Imperative 
* The Present Simple (I like) 
* The Present Continuous 
* Question words: what 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
English-speaking countries  
English / Portuguese words 
 
Celebrations --Halloween / Christmas / Valentine’s Day  

 


