AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ANDRÉ SOARES (150952)

Calendarização da Componente Letiva

Ano Letivo 2021/2022

5º Ano
Disciplina: Inglês
Períodos
Número de aulas previstas (50 minutos)

1º
Período
37

2º
Período
38

3º
Período
23

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais
ÁREAS TEMÁTICAS/ SITUACIONAIS: Gostos e preferências pessoais; profissões; descrição física;
rotinas diárias; atividades de tempos livres e alimentação.
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA ---Compreensão oral e escrita / Interação oral e escrita/ Produção
oral e escrita
– Name, surname
- Introducing and greeting
– Cardinal numbers
- Personal pronouns (subject form)
– Ordinal numbers
– Days of the week
– Months and seasons
_Possessive determiners
– Prepositions of time
_Countries and nationalities
– Verb to be: Present Simple (Affirmative / Negative/ Interrogative)
-Family members
– Jobs
– Verb to have got – Present Simple (Affirmative, Negative, Interrogative)
– Plurals
– Physical appearance
– Hair and face
– Personality adjectives
- Adjectives
– Clothes, footwear and accessories
– Colours
-Possessive case
– Possessive pronouns
_Writing an invitation card
– Introducing people: Who are they?
– Write about your family
– Describing a family
– Describing a friend
-Rooms in the house
– There to be
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– Furniture in the house
– Indefinite articles (a; an)
– Definite article (the)
– Prepositions of place and movement
– Activities at home
– Present Continuous (Affirmative and Negative, Interrogative)
– Food and drink
– Verb to like – Present Simple (Affirmative / Negative / Interrogative)
– Fun: I like / I don’t like
-Meals and dishes
– My favourite meal
– Some / Any
-Describing a house
– My favourite room
– Activities at home: Family card game
– Daily routine
– Telling the time
-Present Simple
– Question words
– Adverbs of frequency
– Connectors
_Free time activities
– Like/hate + -ing form
– The imperative
– Personal pronouns (object)
– Daily routine
_My free time activities
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
English-speaking countries
Skies of London and Skies of New York
Famous addresses
English / Portuguese words
The British and their pets
Royal Guards
Houses in Britain
The cup of tea
Fish and chips
Big Ben
No âmbito do Plano 21/23 Escola+, de forma a dar cumprimento às medidas determinadas no PEDCPlano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento, no âmbito da Ação Específica
“Ler – Conhecer, aprender, ensinar” serão realizadas as seguintes atividades:
• Extensive Reading- 10m a ler - será realizada uma vez por período, em contexto sala de aula,
com a leitura do livro “3 Short Stories” que acompanha o manual do 5º ano.
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•

Reading is fun - para estimular o gosto pela leitura lúdica, os alunos que forem requisitar, em
regime facultativo, um livro, em Inglês, à BE – Biblioteca Escolar, preencherão uma ficha de
leitura, o que será valorizado na avaliação contínua dos alunos.

Celebrations –Halloween, Christmas, Valentine’s Day, Easter.
No âmbito do Plano 21/23 Escola+, de forma a dar cumprimento às medidas determinadas no PEDCPlano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo do Agrupamento, no âmbito da Ação Específica
“Ler – Conhecer, aprender, ensinar” serão realizadas as seguintes atividades:
• Ler+ nos tablets - que será realizada na Biblioteca Escolar, uma vez por período com obras
alusivas às festividades—Halloween, Valentine´s Day, Easter.

