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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 dos números ordinais para tratar de datas, revisão dos meses e membros da família; 

● Revisão de como se apresentar para alguém; 

● Perguntar e responder sobre a data de aniversário; 

● Estudos sobre doenças, perguntar e responder sobre o que sente; 

● Estudo do Present Simple: What have you got?/ What’s the matter with you?; 

● Estudos de adjetivos para tratar sobre a aparência das pessoas; 

● Present Simple – What does she/he look like? 

● CLIL – Aprender a interpretar gráficos e suas formas na língua inglesa. 

Conteúdo do 2º trimestre.                        Unidades 2 e 3. 

● Aprender a falar sobre a rotina diária e a usar Time phrases; 

● Estudos com foco nos aspectos geográficos; 

● Present simple: What time does he/she (eat breakfast)? 

● Perguntar e responder sobre a hora: Excuse me what time is it? 

● Estudos sobre como comprar coisas na língua inglesa; 

● Aprender a usar adjetivos para tratar de objetos; 

● Estudos das preposições para tratar da posição dos objetos ; 

● Aprender a perguntar os preços das coisas; 

● Aprender os pronomes possessivos. 

Conteúdo do 3º trimestre.                        Unidades 4 e 5. 

● Estudos sobre as festividades de rua e adjetivo para considerar os tópicos; 

● Aprender vocabulários para tratar de como podemos ajudar com as tarefas de casa; 

● Aprender a falar sobre aquilo de que somos bons em fazer; 

● Estudos sobre os alimentos que encontramos na cantina escolar; 

● Aprender a perguntar sobre os alimentos da cantina; 

● Revisão do uso do There is/ are para perguntar e responder perguntas. 

 

Avaliação: 

● Trabalhos avaliativos considerando os itens estudados 

● Avaliações  



● Autoavaliação 

● Livro de atividades 

● Interação social e acadêmica 

 

 

 


