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                                                                                                                                                                                                             Ano letivo 2020/21 

                                CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  INGLÊS – 5º ANO 

1º Período 

Metas Curriculares Domínio Intercultural Léxico e Gramática 

Compreensão oral / Listening 
• Compreender discursos simples, articulados de 

forma clara e pausada 

Leitura / Reading 
• Compreender textos breves e simples 

• Utilizar dicionários elementares com imagens 
(picture dictionaries) 

Interação oral / Spoken Interaction 
• Interagir com o professor e/ou com os colegas em 

situações do dia a dia 

• Exprimir-se, com alguma ajuda, de forma adequada 
a diferentes contextos 

Produção oral / Spoken Production 
• Produzir corretamente sons, entoações e ritmos 
     da língua 

• Expressar-se, com vocabulário limitado,  
 em situações previamente preparadas 

Escrita / Writing 

• Produzir, com ajuda, frases simples 

• Produzir um texto simples, de 20 a 30 palavras 
Domínio Intercultural /Intercultural Domain 
• Conhecer aspetos culturais de países de expressão 

inglesa 

• Localizar, no mapa, alguns países de expressão 
inglesa 

• Conhecer o seu meio e o dos outros para 
compreender a diversidade  

Léxico e Gramática / Lexis and Grammar 
• Compreender formas de organização do léxico e 

conhecer algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua 

 
Unidade 0: Welcome to Now You! 
 

- Classroom objects 
- Colours 
- Classroom instructions 
- The alphabet 
- Numbers 
- Dates and days 
- Personal information 
- Members of the family 

 

Unidade 1: I’m from Australia 

-Countries and Nationalities 
- Cities and countries 
- Sports  

 
 
Unidade 2: My hangouts  

- Places in a city  
             - Bedroom furniture  
 
 
 
 
 
Unidade 3: This is fun! 
             - Interests  
             - Abilities 

 
Lexical chunks relacionados com as áreas temáticas 
previstas no domínio intercultural. 
            
            - Indefinite article: a, an 
            - Definite article: the 
            - Verb to be 
             - Question words: What? What colour? How old? 

 
 
 
 

- Subject pronouns 
- Verb to be (affirmative, negative, questions and 

short answers) 
- Determiners: possessive adjectives 

            - Question words: Where…from? What…nationality? 
 
 

- Verb There to be  
- Quantifiers: some and any 
- Demonstratives: this, that, these, those 

            - Prepositions of place 
            - Plural nouns (-s/-es); Irregular plurals 
            - Possessive case 
            - Question words: Where…? How many…? 
 

- Verbs: love, like, don’t like and hate; can (ability) 
like/hate + -ing 

-Connectors: and, but, or 
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2º Período 

Metas Curriculares Domínio Intercultural Léxico e Gramática 

Compreensão oral / Listening 
• Compreender discursos simples, articulados de 

forma clara e pausada 

Leitura / Reading 
• Compreender textos breves e simples 

• Utilizar dicionários elementares com imagens 
(picture dictionaries) 

Interação oral / Spoken Interaction 
• Interagir com o professor e/ou com os colegas em 

situações do dia a dia 

• Exprimir-se, com alguma ajuda, de forma adequada 
a diferentes contextos 

Produção oral / Spoken Production 
• Produzir corretamente sons, entoações e ritmos 
     da língua 

• Expressar-se, com vocabulário limitado,  
 em situações previamente preparadas 

Escrita / Writing 

• Produzir, com ajuda, frases simples 

• Produzir um texto simples, de 20 a 30 palavras 
Domínio Intercultural /Intercultural Domain 
• Conhecer aspetos culturais de países de expressão 

inglesa 

• Localizar, no mapa, alguns países de expressão 
inglesa 

• Conhecer o seu meio e o dos outros para 
compreender a diversidade  

Léxico e Gramática / Lexis and Grammar 
• Compreender formas de organização do léxico e 

conhecer algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua 

 
 
 
Unidade 4: Favourite things 

- Possessions / Favourite things 
- Action verbs 

 
 

 

 

 

Unidade 5: Your day 
- Daily routines 
- Telling the time 
- Jobs 

 

       

 
Unidade 6: Be good! 

- Habits 
- Food and drink 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lexical chunks relacionados com as áreas temáticas 
previstas no domínio intercultural. 
            

- Verb have got  
- Imperatives 
- Connectors: because and so  

 
 
 
 
 
 

 
- Present Simple (affirmative and negative) 
- Connectors: first, then and next 

 
 

 

 

  
Question word: How often…? 

- Present Simple (questions and short answers) 
- Adverbs of frequency: never, always, often, 

usually, sometimes, every day 
- Question word: How often…? 
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3º Período 

Metas Curriculares Domínio Intercultural Léxico e Gramática 

 

Compreensão oral / Listening 
• Compreender discursos simples, articulados de 

forma clara e pausada 

Leitura / Reading 
• Compreender textos breves e simples 

• Utilizar dicionários elementares com imagens 
(picture dictionaries) 

Interação oral / Spoken Interaction 
• Interagir com o professor e/ou com os colegas em 

situações do dia a dia 

• Exprimir-se, com alguma ajuda, de forma adequada 
a diferentes contextos 

Produção oral / Spoken Production 
• Produzir corretamente sons, entoações e ritmos 
     da língua 

• Expressar-se, com vocabulário limitado,  
 em situações previamente preparadas 

Escrita / Writing 

• Produzir, com ajuda, frases simples 

• Produzir um texto simples, de 20 a 30 palavras 
Domínio Intercultural /Intercultural Domain 
• Conhecer aspetos culturais de países de expressão 

inglesa 

• Localizar, no mapa, alguns países de expressão 
inglesa 

• Conhecer o seu meio e o dos outros para 
compreender a diversidade  

Léxico e Gramática / Lexis and Grammar 
• Compreender formas de organização do léxico e 

conhecer algumas estruturas elementares do 
funcionamento da língua 

 
 

 
 
 
 
 
 
Unidade 7: My style 

- Physical descriptions 
- Clothes 

 
 

 

 

       

  
 Unidade 8: On holiday 

- Holiday activities 
- Adjectives of feeling 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lexical chunks relacionados com as áreas temáticas 
previstas no domínio intercultural. 
            

 
 

- Adjectives: position and opposites 
- Present Simple: Wh-questions 
- Object and possessive pronouns 

 
 
 
 
 

 
 
 

-Present continuous (affirmative and negative;  
  questions and short answers) 
- Let’s… / Why don’t we…? 

  

 

 

 

 


