
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
ANDRÉ SOARES (150952) 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2021/2022  
3º Ano      
Disciplina: Inglês 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas (60 minutos) 25 25 19 
 

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

1º P 
Domínio: Competência comunicativa 
Subdomínio: Compreensão oral Compreensão escrita Interação oral Interação escrita 
CONTEÚDOS:  
- Saudações e apresentações  
- Identificação pessoal 
- Numerais cardinais até 10  
- Saudações e apresentações elementares 
- Identificação pessoal 
- Dias da semana 
- Meses do ano  
- Escola e rotinas  
- Tempo atmosférico  
- Cores e formas 
• Adjectives 
• The verb to be 
• Determiners (my, your) 
• Prepositions of place (on, in, under) 
• Personal pronouns (I, you, he, she) 
• Prepositions of time: on, in 
• Question words: How old, what, when 
 

• Ler+ - extensive Reading for young readers: “The wolf who wanted to change color” 

• Ler+ nos tablets:  Halloween – “Room on the broom” 

 
  Domínio: Competência Intercultural 
CONTEÚDOS:  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si próprio (p. 16); 
- Identificar climas distintos 
- Identificar algumas festividades 
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2º P 
Domínio: Competência comunicativa 
Subdomínio: Compreensão oral Compreensão escrita Interação oral Interação escrita 
CONTEÚDOS:  
- Família 
- Identificação pessoal 
- Numerais cardinais até 50 
- Dias da semana 
- Meses do ano  
- Tempo atmosférico  
- Cores  
- Animais de estimação 
- Escola e rotinas  
- Jogos 
- Estações do ano 
- Meios de transporte  
• The imperative 
• The present simple I like,  
   I love 
• Prepositions of place: in, on, under, near 
• The verb to have (got). 
• Question words: how, what, where 
• Adjectives 
• Determiners 
• Personal Pronouns 
• The verb to be 
• The Present Simple (I like) 
• The Present Continuous 
• Nouns (plural) 
   

• Ler+ - extensive Reading for young readers: “Bark, George” 

• Ler+ nos tablets:  Halloween – “The wolf who wanted to fall in love” 

 
Domínio: Competência Intercultural 
CONTEÚDOS:  
- Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como diferentes aspetos de si próprio.  
-Localizar alguns países no mapa.  
-Identificar climas distintos.  
-Identificar algumas festividades. 
 

3º P 
Domínio: Competência comunicativa 
Subdomínio: Compreensão oral Compreensão escrita Interação oral Interação escrita 
CONTEÚDOS:  
- Estações do ano  
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- Rotinas  
- Jogos  
- Tempo atmosférico  
- Cores  
- Vestuário 
- Identificação pessoal 
- Países e nacionalidades 
- Jogos 
- Meios de transporte  
• Nouns 
• Determiners 
• Personal pronouns 
• Prepositions of time: in, on, at 
• The verb to be 
• The imperative 
• The present simple I like, I love 
• The present continuous 
• Question words: what   
 

• Ler+ - extensive Reading for young readers: “The very hungry caterpillar” 

• Ler+ nos tablets:  Easter – “Ten little bunnies” 

 
Domínio: Competência Intercultural 
CONTEÚDOS:  
- Localizar alguns países no mapa e identificar as bandeiras nacionais. 
- Identificar climas distintos. 
- Identificar algumas festividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


