Plano Anual Curricular
Inglês

- Pré-Escolar -

1º Período

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Introdução

rever expressões
de sala de aula

Expressões
hello, bye bye
stand up/sit
down

cumprimentar e
dizer o seu nome

Rever a canção
do arco-íris
red, yellow,
pink, green,
purple, orange,
blue

reforçar
vocabulário
relativo ao corpo

reconhecer
tamanhos

ears, eyes,
nose, mouth,
tummy,
fingers, toes,
arms,
legs,hands,
head

“Nursery
Rhymes”

Touch your
ears…

História sobre
este tema

I’m small

Desenho do
seu autoretrato

big/small
O vestuário

aprender o nome
de algumas peças
de roupa
introdução de
novas cores
relacionar peças
de vestuário e as
suas cores

Natal

rever vocabulário
relativo a esta
quadra festiva

Utilização de
um fantoche
(papagaio)

hello, how are
you? I?m…

rever as cores

O corpo

Estratégias e
Materiais

boots, scarf,
hat, coat
t-shirt, shorts,
skirt, jumper,
trousers

black, white,
brown, grey

Put on your hat História e
canção sobre o
tema

My hat is blue
My boots are
black

hot/cold

It’s hot/cold

Santa Claus,
tree, star, bells

Merry
Christmas and
a Happy New
Year

Ficha sobre o
vestuário

Realização de
um postal de
Natal
Canções de
Natal

2º Período

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

A Família

rever e
introduzir
vocabulário
temático

Os Brinquedos

saber o nome
de alguns
brinquedos

desejar uma
Feliz Páscoa

Desenho da
sua família

Visualização de
imagens de
brinquedos
I like the ball
I play with the
car

convidar os
outros para
brincar

Ouvem uma
história sobre a
família

I’m happy!

doll, teddy
bear, car, ball,
train, scooter,
balloon

exprimir as suas
preferências

Páscoa

Expressões

mummy,
It’s my dad!
daddy, brother, I love my
sister,
family!
grandma,
grandpa
happy/sad

Estratégias e
Materiais

Desenho do
seu brinquedo
preferido

Let´s play with
the doll!
noisy/quiet

The car is
noisy!

egg, chick,
bunny

Happy Easter

Aprendizagem
de uma canção
sobre a Páscoa

3º Período

Tema

Objetivos

Conteúdos
Vocabulário

Os Alimentos rever o nome de
alguns alimentos
e reforçar esta
área vocabular

exprimir
preferências
alimentares

apple, banana,
sandwich,
biscuit,
sausages, cake,
milk, icecream,
oranges, pears,
lemons,
cherries,
melons

Expressões
Canção e
história sobre
os alimentos

I like sausages.
I don’t like
bananas.
I love ice-cream!

dirty/clean
Os Animais

aprender o nome
de alguns
animais
domésticos e da
quinta

dog, cat, bird,
fish, horse, pig,
duck, cow,
sheep, hen,
rabbit

mencionar o seu
animal preferido

Estratégias
e Materiais

Jogos

Ficha para
colorir sobre
o tema
Utilização de
cartões com
imagens de
animais.

I like the sheep!

Desenho do
seu animal
preferido
História e
canções
sobre o tema

rever os números one, two,
e aprender a
three, (…
contar até 20
)nineteen,
twenty
up/down

Jogos com
números
“Nursery
Rhymes”

