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Objetivos da área 

⮚ Desenvolver as 4 habilidades concernentes ao ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira: ler, 

escrever (ainda que de forma simples), ouvir/compreender e o falar. 

⮚ Propor o conhecimento de outras culturas e a comparação com a própria cultura do estudante. 

⮚ Preparar projetos com o intuito de desenvolver a autonomia do estudante. 

Conteúdo do 1º trimestre.                        Unidades S e 1.  

● Estudos sobre os membros de uma família; 

● Números de 20 a 40; 

● Aprender os dias da semana e as estações do ano; 

● Estudos do uso do Can you...? para falar das coisas que sabe ou não fazer: Can you juggle? (fazer 

malabarismos) / Can you play football? (jogar futebol) e estender o uso do Can com as pessoas do 

He (ele) She (ela); 

● Projeto: mostrar e contar sobre minha família com o uso do This is my... 

● Estudos sobre jogos e brincadeiras no jardim e vocabulários específicos do tema. 

Conteúdo do 2º trimestre.                        Unidades 2 e 3. 

● Estudos sobre as partes mínimas que compõem uma casa; 

● Como podemos ajudar em casa?  

● Present simple: Where’s Amy? She’s in the kitchen; 

● Present simple: I live in a house / I live in a flat; 

● Estudos sobre os objetos escolares; 

● Aprender algumas brincadeiras praticadas no playground escolar; 

● Estudos sobre as formas geométricas das coisas; 

● O uso do There is (singular); 

● Aprender o uso do Like seguido de verbos com -ing. 

Conteúdo do 3º trimestre.                        Unidades 4 e 5. 

● Estudos sobre animais da fazenda e as partes do corpo dos animais; 

● Aprender adjetivos usados para falar dos animais; 

● Estudos sobre algumas atividades que podemos fazer na fazenda tais como alimentar animais, 

coletar os ovos etc.; 

● Uso do There are (plural); 

● Uso do Have got (verbo ter); 

● Números de 40 a 70; 

● Estudos sobre a festa de aniversário; 

● Uso do presente para He/She; 

Avaliação: 

● Trabalhos avaliativos considerando os itens estudados 

● Avaliações  

● Autoavaliação 

● Livro de atividades 

● Interação social e acadêmica 


