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Ao longo do ano letivo serão desenvolvidas atividades com o objetivo de desenvolver as 

quatro componentes fundamentais da comunicação: compreensão e expressão oral, 

leitura e escrita. 

 Serão ainda abordados diversos conteúdos gramaticais que irão permitir a reflexão 

sobre o funcionamento da língua inglesa. Assim sendo, no final do ano letivo, o aluno 

deverá ser capaz de:  

• ler e compreender pequenos textos escritos; 

• ouvir e compreender diálogos/mensagens orais; 

• comunicar através de estruturas simples, usadas no quotidiano; 

• produzir pequenos textos.  
 

Será dada continuidade ao manual adotado: 

Soars, John and Liz, New Headway Elementary, Student’s Book, third edition, Oxford 

University Press, UK, 2008.  
 

Soars, John and Liz, Wheeldon, Sylvia, New Headway Elementary, Workbook with key, 

third edition, Oxford University Press, UK, 2008. 
 

Unidades temáticas: 
UNIDADE OBJECTIVOS GERAIS 

Sports and hobbies  Identificar vários desportos e falar sobre passatempos.  

Food and drink 
Nomear vários alimentos e bebidas. Ler um menu e pedir 
comida num restaurante.  

The time, habits and 
routines  

Conseguir reconhecer e dizer as horas; descrever diferentes 
hábitos e rotinas.  

Describing places  Descrever locais, utilizando diferentes adjetivos.  

The house  
Conhecer as diferentes divisões da casa, respetivo mobiliário e 
diferentes tipos de habitação.   

Past events, dates and 
years 

Contar eventos que aconteceram no passado, fazendo 
referência a datas e anos. 

Abilities – saying what you 
can and can’t do  

Falar acerca daquilo que somos ou não somos capazes de 
fazer.  

Shopping and prices  
Reconhecer e utilizar vocabulário relacionado com dinheiro; 
identificar preços, diferentes produtos e lojas.  

Clothes and colours  Conhecer diferentes peças de vestuário e respetivas cores.  

Travelling and means of 
transport 

Conhecer os diferentes meios de transporte e como chegar 
até eles. Pedir e dar informações acerca de preços de bilhetes, 
indicações e horários.  

The weather  
Conhecer os diferentes estados do tempo e as estações do 
ano.  

 


