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Planificação 2019/2010 

1º Semestre 

 

set/out 2019 

 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
Informações pessoais 
 
 

Produção Oral 
 
Produção Escrita 

Rever e consolidar 
vocabulário relativo à 
identificação pessoal e 
descrição física 
 
Produzir um texto escrito  
 
 

Ouvir e repetir vocábulos 
 
Perguntar e responder sobre 
o próprio e sobre os outros 
 
Postar áudio no Padlet 
 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 
 
 
 
 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

Criar e Inovar Produzir Avatares 
 
Produzir um ficheiro áudio 
 

Usar programa específico 
para criar avatar 
Postar num Padlet 
 

Música 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

- Cantar, a solo e em grupo, 

a uma e duas vozes, 

repertório variado com e 

sem acompanhamento 

instrumental, evidenciando 

confiança e domínio básico 

da técnica vocal.  

 

Ouvir e reproduzir uma 
canção sobre a apresentação 
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out 2019 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
Hallowe’en 
 
 

Leitura/Listening 
 
Produção Oral 
 
Competência Intercultural 
 
 

Rever e consolidar 
vocabulário relativo à 
festividade 
 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas 
 

Ouvir e repetir vocábulos 
 
Produção de trabalhos 
alusivos à festividade 
 
Articulação com a Biblioteca 
 
 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 

 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

Criar e Inovar Produzir  Produzir uma apresentação 
sobre o Hallowe’en, 
utilizando o vocabulário 
adquirido 
Produzir visita virtual ao 
trabalho realizados pelos 
alunos 
 

Música 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

Cantar em grupo a uma voz 
e coreografar a canção 

Cantar e coreografar uma 
canção de Hallowe’en 
(Flashmob para apresentar 
no dia 31 out) 
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nov/dez 2019_jan2020 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
Rotina diária 
 
 
 
 

 
Listening 
 
Leitura 
 
Produção Oral 
 
Produção Escrita 

Aquisição de vocabulário 
relativo à identificação 
rotina diária 
 
Produzir um texto 
escrito/oral 
 
Horas/rotinas 
 
 

Ouvir e repetir vocábulos 
 
Perguntar e responder sobre 
o próprio e sobre os outros 
 
Redação de texto sobre 
rotina diária, e produção 
oral do texto 
 
Partilhar o texto áudio  
 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 
 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

Criar e Inovar Explorar ideias e 
desenvolver o pensamento 
computacional e produzir 
artefactos digitais 
recorrendo a estratégias e 
ferramentas digitais de 
apoio 

Usar programas específicos 
para criar apresentações 
sobre a rotina diária. 

Música 
 
Timbre 
Ritmo 
Altura 

Interpretação e 
Comunicação 
 
 
 

Relacionar a sua experiência 

musical com outras áreas do 

conhecimento, através de 

atividades diversificadas 

 
Canção da rotina diária 
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Dinâmica 
Forma 
 
 

 
 
 
 
Experimentação e Criação 

que integrem e potenciem a 

transversalidade do saber.  

 
Improvisar peças musicais, 
combinando e manipulando 
vários elementos da música 

 

                                                                                                                            

dez 2019 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
Natal 
 
 

 
 
Produção Oral 
 
Produção Escrita 
 
Competência Intercultural 
 

 
Produzir pequenas frases 
 
Produção de Postais de 
Natal 
 

Rever e consolidar 
vocabulário relativo à 
festividade 
 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas 
 
 

Ouvir e repetir vocábulos 
 
Perguntar e responder sobre 
a festividade 
 
Postar áudios 
 
 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 
 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

Criar e Inovar Explorar ideias e 
desenvolver o pensamento 
computacional e produzir 
artefactos digitais 
recorrendo a estratégias e 
ferramentas digitais de 

Usar programa específico 
para produção de materiais 
digitais, postais de Natal 
online 
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apoio 

Música 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

Cantar em grupo e 
coreografar uma canção 
 
Tocar instrumentos, a solo 
e/ou em grupo, repertório 
variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva 
destreza e confiança.  
 
Interpretar, através do 
movimento corporal, 
contextos musicais 
contrastantes.  
 

Canção de Natal 

 

2º Semestre 

jan/fev/mar 2020 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
 
 
 

Intercultural Conhecer aspetos culturais 
de países de expressão 
inglesa 
 
Conhecer o seu meio e o dos 
outros 

Leitura de textos 
Observação de Imagens 
Visionamento de vídeos 
 
 
 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
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Valentine’s Day  
 
 
 

 
Repetir rimas/quadras 
Visionamento de vídeo 
Produção de trabalhos 
alusivo à festividade 
 
Tea Party 

apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 
 
 
 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

   

Música 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

Cantar em grupo uma 
canção 
 
Tocar instrumentos, a solo 
e/ou em grupo, repertório 
variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva 
destreza e confiança.  
 
 

Romantic song 
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abril/maio/jun 2020 

Disciplina  
Unidade/Tema 

 

Domínios Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Ações Estratégicas de 
Ensino 

Avaliação 

Inglês 
 
 
Atividades ao ar livre 

Produção Oral 
 
Produção Escrita 

vocabulário relativo ao tema 
 
Produzir um texto e um 
áudio 
 
 

 
Green lessons/Study visits 
 
Contacto com o meio 
envolvente 

Observação direta: 
- Participação 
- Interesse 
- Resiliência 
 
Desenvolvimento e 
apresentação de pequenos 
projetos (expressão oral e 
escrita) 
 
 
Auto e heteroavaliação 
 
 
 
 

TIC  
 
Colaborar e Comunicar 

Criar e Inovar Produzir  Fotografar e produzir 
reportagem fotográfica 

Música 
 
 
 

Interpretação e 
Comunicação 

Cantar em grupo e 
coreografar uma canção 
 
Tocar instrumentos, a solo 
e/ou em grupo, repertório 
variado, controlando o 
tempo, o ritmo e a 
dinâmica, com progressiva 
destreza e confiança.  
 

Cantar e tocar uma canção 

 

 


