Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó

Plano Curricular
Ano Letivo 2022/2023

Ano: 3º

Turmas: A e B

Disciplina: Inglês

1º Semestre
Temas / Subtemas (Unidades Didáticas)

Tempos letivos

Unidade 1: Me, myself and I

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saudações e apresentações elementares
Identificação pessoal
Alfabeto
Sentimentos
Países e nacionalidades
Cores e formas
Festividade: Halloween

14

Unidade 2: Numbers and dates

▪
▪
▪
▪

Numerais cardinais até 50
Dias da semana
Meses do ano
Festividade: Natal

9

Unidade 3: School and means of transport

▪
▪
▪
▪

Escola e rotinas
Objetos da escola
Preposições de lugar
Meios de transporte

9

32

Total:

Plano Curricular 2022/2023

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó

2º Semestre
Temas / Subtemas (Unidades Didáticas)

Tempos letivos

Unidade 4: Family and routines

▪
▪
▪
▪
▪

Família
Rotinas
Have got
How often…? – Always / Sometimes / Never
Festividade: Dia de São Valentim

12

Unidade 5: Pets and games

▪
▪
▪
▪
▪

Animais de estimação
Habilidades
Jogos e atividades
Modal verb: can
Festividade: Páscoa

11

Unidade 6: Seasons, weather and clothes

▪
▪
▪

13

Estações do ano
Tempo atmosférico
Vestuário

36

Total:
Observações:

- No total de aulas previstas encontram-se incluídas as aulas de apresentação, preparação, realização e
correção das fichas de avaliação, apresentações orais, autoavaliação e outras eventuais atividades, pelo
que esta planificação pode estar sujeita a algumas alterações.
- A calendarização das aulas poderá sofrer alteração, de acordo com as características e ritmo de
aprendizagem de cada turma e de acordo com atividades que eventualmente possam surgir ao longo do ano
letivo.
- Os domínios de avaliação são os que constam na planificação da disciplina, de acordo com as
Aprendizagens Essenciais, nomeadamente: compreensão oral, interação e produção oral, compreensão
escrita, interação e produção escrita.
- A avaliação será feita de acordo com os critérios de avaliação da disciplina a partir de: grelha de
observação direta (respeito pelas regras da sala de aula, realização das tarefas da aula e de casa, material,
participação e empenho), testes / fichas formativas, apresentações orais, auto e heteroavaliação e reflexões
sobre as aprendizagens realizadas.
- Material a utilizar: caderno diário, livro do aluno, livro de exercícios, posters, flashcards, computador,
recursos/ferramentas digitais, quadro, fichas de trabalho.

O Professor responsável
________________________
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