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ENQUADRAMENTO

A planificação que se apresenta é um documento que complementa o documento “critérios de avaliação”
onde está enunciado o Perfil de Aprendizagens Específicas em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).
Esta planificação é um instrumento orientador de toda a dimensão curricular. Os tempos letivos previstos (45
min) apresentam-se distribuídos por domínio ou tema. Caberá ao docente fazer a gestão dos tempos para a
abordagem dos conteúdos dentro de cada tema/domínio e criar situações de aprendizagem que contemplem o
descrito nas aprendizagens essenciais, adequando a sua ação à realidade de cada turma e/ ou aluno.

Sendo a

avaliação parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, os momentos de avaliação são intrínsecos aos
tempos distribuídos pelos temas/domínios.
No âmbito da autonomia curricular, são contemplados tempos para outras aprendizagens que se adequem às
necessidades de cada turma. Por conseguinte, esta planificação é o referencial comum a todas as turmas do 5º ano
do Agrupamento em que os tempos definidos para articulação curricular, por período letivo, para exploração de outras
aprendizagens, são meramente indicadores. Alguns dos conteúdos referidos podem ser tratados em trabalhos de
projeto ou atividades de aprendizagens práticas interdisciplinares a desenvolver durante o ano letivo.

Planificaçao Anual
Tempos
Domínio/ Tema
Subdomínio/Subtema
previstos
(45 minutos)
Ao longo do ano letivo - Plano de atuação para recuperação das aprendizagens

1º PERÍODO

Entry Unit
Welcome to BTween 5!

Unit 1 - Hello!

Unit 2 - Families







Estrangeirismos
Países de expressão inglesa
Linguagem da sala de aula
Numerais cardinais até 100
Festividades




Identificação pessoal
Saudações e apresentações
elementares
Numerais ordinais nas datas
Países e nacionalidades
Família
Objetos pessoais
Profissões
Festividades








Interculturalidade

Articulação Curricular

2º PERÍODO

Unit 3 - Home, sweet home

Unit 4 - The way we look








3º PERÍODO

Articulação Curricular

Casa
Gostos e preferências
pessoais
Festividades
Descrição física
Vestuário
Atividades
Interculturalidade

8

14

2

16

15

Rotinas diárias e
alimentação

19

Unit 6 - Fun Time



Gostos e preferências
pessoais
Atividades de tempos livres

15

Interculturalidade

33

2



Articulação Curricular

38

14

Unit 5 - Daily routines



Total

2

36

