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Unidades / Conteúdos

Termpos
letivos*

Nas primeiras 5 semanas do Período será feita a consolidação e recuperação das
aprendizagens não lecionados no 3º Período do ano letivo transato
Unit 0: Warm up
Topic: Types of holidays / Summer activities /Summer camps
Grammar: Verbs ( Past Simple/Past Continuous ) / Conjunctions (Either...or/Neither...nor)
1º
Período

2º
Período

3º
Período

Unit 1: Spice up your life
Topic: Socializing / Life enriching experiences / Student exchange programmes
Grammar: Verb Tenses (revision) / Question tags
Unit 2: Heal the world
Topic: Health problems / Non-governmental health organizations / New Year’s Eve
Grammar: If clauses (1st Conditional (revision) / 2nd Conditional) / Idioms (food and our
body)
Unit 3: Make a difference
Topic: Volunteering / Volunteer work / Organizations
Grammar: Verbs (Verb + infinitive or + -ing) / Relative pronouns (who, which, that: omission)
Unit 4: The evolution of technology
Topic: Technology/Inventors and inventions / Technological abbreviations / April Fool’s Day
Grammar: Connectors (Result, consequence and contrast) / Verbs (Past Perfect)
Unit 5: The magic of reading
Topic: Books / Famous authors / Rhymes / Festivity: Summer Festivals
Grammar: Reported speech (Statements, questions, commands, requests and suggestions)
Reporting verbs / Passive voice
SHORT STORY – “3.14750ºN 101.69333ºE - A Destination or a new Beginning?”
(Talking about a short story; related vocabulary and previously learned structures)

+ 39

+ 32

+ 27

A avaliação é feita de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
- A planificação poderá sofrer adaptações em função das características e conhecimentos dos alunos das turmas.
- Outros conteúdos de língua serão lecionados quando o professor julgar mais oportuno.
Material a solicitar aos alunos: caderno específico, manual e livro de atividades da disciplina, fichas de trabalho.
Os alunos necessitarão de consultar dicionários bilingues Inglês/Português; Português/Inglês e um dicionário
monolingue de Inglês. (A consulta poderá ser feita recorrendo a dicionários on-line)

* OBS.: Estão aqui incluídas aulas de apresentação, de autoavaliação, de testes e restantes momentos de avaliação.

