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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.  

● Revisão sobre como falar da rotina pessoal, animais, os membros da família, dar 

informações pessoais, as coisas da escola, as horas, falar das aparências das pessoas e dos 

sentimentos; 

● Revisão de atividades no Present Simple para dar informações pessoais; 

● Revisão do uso do possessivo; 

● Aprender sobre os advérbios de frequência; 

● Estudo sobre as comemorações festivas em diversos países; 

● Aprender as diferenças entre Present Simple x Present continuous; 

● Práticas do uso do Why/Beacuse. 

● CLIL – Ciências sobre o sistema circulatóio. 

Conteúdo do 2º trimestre.                        Unidades 2 e 3. 

● Estudos sobre alguns animais do Safari; 

● Estudos dos adjetivos comparativos; 

● Revisão sobre algumas formas de como opinar sobre as próprias preferências; 

● Perguntar e pedir informações de como chegar em lugares na cidade; 

● Estudos de substantivos para falar das coisas da cidade; 

● Início de estudos sobre o Past Simple: There was/Were; 

● Estudos do Past Simple do verbo to be; 

● Estudos e uso dos adjetivos para tratar de sentimentos; 

● Aprender a comprar ingressos para cinema ou teatro. 

Conteúdo do 3º trimestre.                        Unidades 4 e 5. 

● Estudos considerando uma feira de profissões, aprender os nomes das profissões; 

● Aprender sobre alguns verbos regulares no passado; 

● Aprender sobre alguns verbos irregulares no passado; 

● Aprender o uso do verbo borrow (emprestar); 

● Estudos sobre as roupas e os materiais dos quais são confeccionados; 

● Estudos do uso dos verbos have to/don’t have to para tratar das obrigações 

● Aprender a fazer perguntas usando o Past Simple e dar respostas curtas. 

● Aprender a como comprar e provar roupas. 

● CLIL – As composições do materiais das coias. 



 

Avaliação: 

● Trabalhos avaliativos considerando os itens estudados 

● Avaliações  

● Autoavaliação 

● Livro de atividades 

● Interação social e acadêmica 

 

 

 


