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Organizador - 
Domínio 

AE: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

AE: Ações Estratégicas de Ensino Orientadas para o 
Perfil dos Alunos  

Descritores do Perfil 
dos Alunos  

Áreas Temáticas 
/Situacionais 

  

 

Promover estratégias de aquisição incipiente de conhecimento da 

língua e outros saberes relativos aos conteúdos das AE que 

impliquem:  

- Algum rigor, articulação e uso de conhecimentos;  

- Leitura de chunks of language conhecidas;  

- Algumas tarefas de memorização, associadas à compreensão e uso 

da língua.  

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos na:  

- Sugestão de atividades relacionadas com um evento determinado;  

- Criação de situações nas quais um determinado conhecimento possa 

ser aplicado;  

- Produção de um objeto, por exemplo, um desenho ou um pequeno 

texto face a um incentivo. 

 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e 

analítico dos alunos, incidindo:  

- no reconhecimento de conceitos e factos, numa perspetiva disciplinar 

e interdisciplinar, a um nível muito incipiente;  

- na análise de textos com diferentes pontos de vista para encontrar 

semelhanças e diferenças.  

 

 

Competência 
comunicativa 

Compreensão oral 

Compreender palavras e expressões muito simples, comunicadas 

de forma clara e pausada; 

Identificar sons e entoações diferentes na língua inglesa por 

comparação com a língua materna; identificar ritmos em rimas, 

lengalengas e canções em gravações áudio e audiovisuais;  

Reconhecer o alfabeto em Inglês;  

Acompanhar a sequência de histórias conhecidas, muito simples e 

curtas, com apoio visual/audiovisual.  

 

Compreensão escrita 

Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens; 

Compreender pequenas frases com vocabulário conhecido; 

Desenvolver a literacia conhecendo o alfabeto em Inglês; 

Fazer exercícios de leitura (silenciosa/em voz alta) de palavras 

acompanhadas de imagens para assimilar combinações de sons e 

de letras mais frequentes; 

Desenvolver a numeracia em língua inglesa, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática. 

 

Interação oral 

Fazer perguntas, dar respostas sobre aspetos pessoais; 

Interagir com o professor, utilizando expressões/frases muito 

simples, tais como formas de cumprimentar, despedir-se, 

 

Conhecedor/ sabedor/culto/ 

informado 

(A, B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J 

 

 

 

 

Crítico/ Analítico 

(A, B, C, D, G) 
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agradecer, responder sobre identificação pessoal e preferências 

pessoais. 

Interação escrita 

Preencher um formulário (online ou em formato papel) muito 

simples com informação pessoal; responder a um email, chat ou 

mensagem de forma muito simples.  

 

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar; expressar-se com 

vocabulário limitado, em situações organizadas previamente.  

Produção escrita 

Ordenar letras para escrever palavras e legendar imagens; 

ordenar palavras para escrever frases; preencher espaços em 

frases simples, com palavras dadas; copiar e escrever palavras 

aprendidas; escrever os numerais aprendidos.  

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- Recolha de dados e opiniões;  

- Pesquisa incipiente e orientada.  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno:  

- Tarefas de planificação e revisão;  

- Organização de sumários;  

- Preenchimento de relatórios;  

- Completamento de esquemas; 

 - Promoção do estudo da língua com o apoio do professor;  

- Identificação de dificuldades e formas de as ultrapassar. 

 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- Elaboração de questões para os pares, sobre os conteúdos 

estudados;  

- Autoavaliação do conhecimento.  

 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- Ações de comunicação unidirecional e bidirecional;  

- Ações de resposta e apresentação.  

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em 

critérios, se oriente o aluno para:  

- a identificação de pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

Indagador/ Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

Sistematizador/ organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

Competência 
Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer elementos da sua própria cultura, tais como 

diferentes aspetos de si próprio; reconhecer características 

elementares da cultura anglo-saxónica. 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Localizar alguns países no mapa e identificar as bandeiras 

nacionais; identificar climas distintos; identificar algumas 

festividades. 

 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

Competência 
Estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 
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em contexto 

Pensar criticamente  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 

contexto 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a 

regular o processo de aprendizagem. 

 

 

- a heteroavaliação para melhoria de saberes;  

- a reorientação do seu trabalho, individualmente ou em grupo, a partir 

do feedback do professor;  

- a resolução de problemas elementares face a um desafio. 

 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:  

- de colaboração com os outros;  

- de apoio aos seus pares na realização de tarefas.  

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que 

impliquem por parte do aluno:  

- Consciencialização de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido;  

- Organização e realização progressivamente autónoma de tarefas;  

- Cumprimento de compromissos;  

- Feedback relativo ao cumprimento de tarefas e funções;  

- Apresentação de trabalhos simples com auto e heteroavaliação.  

 

Promover estratégias que induzam:  

- Ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na 

sua organização;  

- Disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

Autoavaliador (transversal 

às áreas) 

 

 

Participativo/ Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

Responsável/ autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si e do outro 

 (B, E, F, G) 

 


