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ANDRÉ SOARES (150952) 

 

Calendarização da Componente Letiva                      Ano Letivo 2021/2022 
6º Ano      
Disciplina: Inglês 

Períodos 1º 
Período 

2º 
Período 

3º 
Período 

Número de aulas previstas (50 minutos) 37 38 23 
 

Temas / Conteúdos subjacentes às Aprendizagens Essenciais 

 
ÁREAS TEMÁTICAS SITUACIONAIS: serviços públicos; passatempos e interesses; férias e viagens; 
família e amigos; rotinas; a escola; meios de transporte; tipos de habitação; descrição de pessoas; 
descrição de acontecimentos e atividades; (re)contar uma pequena história 
 
COMPETÊNCIA COMUNICATIVA ---Compreensão oral e escrita / Interação oral e escrita/ Produção 
oral e escrita 
 
- Personal identification 
- Countries and nationalities 
- Family members 
- Physical description 
- Jobs 
- Opposites 
- Daily routine 
- Personal pronouns and possessive determiners 
- Verb to be 
- Verb to have got 
- Possessive case 
- Possessive pronouns   
- Present Simple (Affirmative / Negative/ Interrogative) 
- Adverbs of frequency 
- All about me 
_ Teen blog 
_ School subjects 
_ Parts of the school 
_ School clubs 
_ Make / Do 
_ Kids’ interests 
- There to be 
- Plural of nouns  
- Comparative 
- Superlative 
- Adjectives + prepositions 
- Present Continuous  
- Present Simple and Present Continuous 
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- My school 
- Saturday fun 
-Public buildings and places of interest 
- Shops 
- On the menu 
- Visiting a city 
- Activities at theme parks 
- See, look at, watch 
- Prepositions of place 
- Prepositions of movement 
- Adverbs of manner 
- Verb to be – Past Simple (Affirmative, Negative, Interrogative) 
- There to be – Past Simple 
- Past Simple – Regular verbs (Affirmative, Negative, Interrogative) 
- Past Simple – Irregular verbs 
- At the shop 
_ Rose’s diary 
_ A real life adventure! 
_ Types of holiday and weather 
_ Holiday activities 
_ Packing for the holiday 
_ Reflexive pronouns 
_ Should / Shouldn’t  
_ Be going to (Affirmative, Negative, Interrogative) 
_A holiday postcard 
 
 
COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 
_Idioms about countries and nationalities 
-Popular sports 
_Idioms about schools 
_Welcome to Hamley’s! 
_London public transport 
_Famous seaside destinations 
_Idioms about travelling and the weather 
 
No âmbito do Plano 21/23 Escola+, de forma a dar cumprimento às medidas determinadas no PEDC-
Plano 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. 

• 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, que será valorizado na avaliação contínua dos alunos. 
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Celebrations - Halloween, Christmas, Valentine’s Day, Easter 
 
No âmbito do Plano 21/23 Escola+, de forma a dar cumprimento às medidas determinadas no PEDC-
Plano 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; 

 

 


