
Ano letivo: 2021/2022 Ano de Escolaridade: 4.º ano Disciplina: Inglês A1 
Operacionalização das Aprendizagens Essenciais (AE) 

 

 

 

Organizador 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, 
Capacidades e Atitudes 

Nível A1 

O aluno deve ser capaz de: 

Ações Estratégicas de Ensino 
orientadas para o Perfil dos Alunos 

(exemplos) 

Descritores do 
Perfil dos 

Alunos 

Áreas temáticas/ 
situacionais 

Léxico 

Gramática 

Atividades e 
instrumentos de 

Avaliação 

Competência 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão oral 

Compreender palavras e expressões muito 

simples, comunicadas de forma clara e pausada 

num contexto familiar e com apoio visual;  

entender instruções simples para completar 

pequenas tarefas;  

acompanhar a sequência de pequenas histórias 

conhecidas com apoio visual/audiovisual;  

identificar palavras e expressões em rimas, 

lengalengas e canções. 

Compreensão escrita 

Identificar vocabulário familiar acompanhado por 

imagens;  

ler pequenas histórias ilustradas com vocabulário 

conhecido;  

compreender instruções muito simples com apoio 

visual;  

desenvolver a literacia, fazendo exercícios de rima 

e sinonímia;  

desenvolver a numeracia, realizando atividades 

interdisciplinares com a Matemática e o Estudo do 

Meio; 

 

Interação oral 

Utilizar formas de tratamento adequadas quando 

se dirige ao professor ou colegas;  

perguntar e responder sobre preferências 

pessoais;  

perguntar e responder sobre temas previamente 

apresentados; 

 interagir com o professor e/ou colegas em 

Promover estratégias de aquisição de 

conhecimento, informação e outros 

saberes, relativos aos conteúdos das 

AE, que impliquem: 

- Rigor, articulação e uso de 
conhecimentos; 

- Seleção de informação pertinente; 

- Organização sistematizada de leitura; 

- Tarefas de memorização e 

consolidação, associadas a 

compreensão e uso do saber. 

 

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;  

- Na análise de textos com diferentes 

pontos de vista para encontrar 

semelhanças e diferenças;  

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, J 

 

 

 

 

 

 

 

Crítico/ 

Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

1.º Período 

 

Unit 0 – New Year 

(conteúdos do 

Stars 3) 

• Do you 

remember? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 – Back to 

school 

• Schools 

• Schools over the 
world 

CLIL (Natural and 

social skills – 

environment; being 

green; recycling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Objects 

• Colours 

• Days of the week 

• Food 

• Family  

• Clothes 

• Everyday classroom 

language 
 

I’m + name 

My name is... 

I’m + age 

My favourite … 

I’ve got… 

Do you remember? Yes, 

I do / No, I don’t 

 

• Parts of the school 

• School subjects 

• Days of the week 

• Numbers (20 – 50) 

 

What’s this? 

It’s a... 

Is it a ...? 

Yes, it is. 

No it isn’t 

Article the 
 

Question words: 

Where…When…What… 

I’m / I’m not good 

at…but…. 

He/She is/isn’t good 

at…but 

What are you good at? 

The /dz/ sound 

 

 

 

 

Avaliação formativa: 

 

apresentações orais 
planificadas 

simulações 

atividades de leitura 
dramatizada 

escrita 

trabalhos em pares 

trabalhos em grupo 

 

 

 

projetos (PBL- 
PROJECT BASED 
LEARNING) 

 

tarefas de pesquisa, 
questionamento.…  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

Competência 

Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

situações simples e organizadas previamente; 

participar numa conversa com trocas simples de 

informação sobre temas familiares. 

 

Interação escrita 

Preencher um formulário (online ou em formato 

papel) muito simples com informação pessoal 

básica;  

responder a um email, chat ou mensagem de 

forma simples. 

 

Produção oral 

Comunicar informação pessoal elementar;  

expressar-se com vocabulário simples, em 

situações previamente organizadas; 

dizer rimas, lengalengas e cantar;  

indicar o que é, ou não, capaz de fazer. 

 

Produção escrita 

Legendar sequências de imagens;  

preencher espaços lacunares em textos muito 

simples com palavras dadas; 

escrever sobre si próprio de forma muito 

elementar; 

escrever sobre as suas preferências de forma 

muito 

simples. 

------------------------------------------------------------------ 

Reconhecer realidades interculturais distintas 

Reconhecer elementos da sua própria cultura: 

diferentes aspetos de si próprio e identificar 

pessoas, lugares e aspetos que são importantes 

para si e para a sua cultura; 

identificar os espaços à sua volta (a sua 

comunidade); 

reconhecer elementos da cultura anglo-saxónica. 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

- No uso do discurso oral e escrito de 

forma progressivamente crítica. 

Promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno:  

- Pesquisa com autonomia incipiente;  

- Recolha de dados.  

 

Promover estratégias que 

requeiram/induzam por parte do 

aluno: 

- Respeito por diferenças de 

características, crenças ou opiniões;  

- Confronto de ideias e perspetivas 

distintas sobre a abordagem de um dado 

problema e/ou a maneira de o resolver, 

tendo em conta, por exemplo, diferentes 

perspetivas culturais, sejam de 

incidência local, nacional ou global;  

- Aceitação de pontos de vista diferentes 

Promover estratégias que envolvam 

por parte do aluno:  

- Tarefas de planificação, revisão e 

monitorização das aprendizagens;  

- Registo seletivo de dados;  

- Organização (por exemplo, construção 

de sumários, registos de observações, 

relatórios de visitas, segundo critérios e 

objetivos);  

- Elaboração de planos gerais ou de 

esquemas;  

- Promoção do estudo progressivamente 

autónomo com o apoio do professor;  

- Identificação de dificuldades e formas 

de as ultrapassar. 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno: 

 - Elaboração de questões para os pares 

sobre conteúdos estudados;  

 

 

 

 

Indagador/ 

Investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

Respeitador da 

diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H) 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizador 

/Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 – Our body 

• The human body  

• Traditional 

games in the UK 

CLIL (Natural and 

social skills – The 

skeleton) 

 

 

 

 

2.º Período 

Unit 3 – Food is 

great 

• Food 

School lunches 

around the world 

 

CLIL (Natural and 

social skills – 

Healthy eating is 

good for our 

bones) 

 

 

Unit 4 – Where we 

live 

• Houses  

• Houses over the 

world 

CLIL (Natural and 

social skills – City 

or village) 

 

 

 
 

Parts of the body 

Sports, games and 

actions 

Ordinal numbers (1st-5th) 

 

I can…/I can’t…. 

Can you…? 

Yes, I can. 

No, I can’t. 

We can….and we can… 

So can I / I can’t. 

I can….but I can’t. 

He / She can/ can’t. 

 

The /k/ sound 

 

• Food 

• Different food 

 

I like….but I… 

I prefer…. 

I love… 

So do I 

I don’t like… 

Do you like…? 

Yes, I do 

No, I don’t 

Do you prefer…or…? 

I prefer… 

Singular and plural 

nouns 

May I sit here, please? 

 

 

• Parts of the house 

• Furniture 

• Different types of 

houses 

• Places: city or village 

• Some buildings 

 

There is… 

There are… 

There isn’t… 

There aren’t…. 

Whose pen is this? 

It’s João’s pen. 

 

 

 

Assessment bank 

testes de diferentes 
tipologias: 

 

a) com itens de 
seleção: escolha 
múltipla; 
verdadeiro/falso; 
associação/correspond
ência; completamento; 
transformação;  

b) com itens de 
construção: resposta 
curta; resposta restrita. 

 

 

listas de verificação 

 

 

grelha de avaliação 
da exposição oral  

 

 

grelha de controlo do 
TPC 

 

 

grelha de observação 
direta de 
desempenho 

• Comportamento 

• Participação 

• Interesse 

• Envolvimento nas 

atividades 

• Trabalho de casa 

• Portefólio 

 



 

 

 

 

 

------------------ 

Competência 

estratégica 

Identificar festividades em diferentes partes do 

mundo e atividades relacionadas com as mesmas;  

identificar vocabulário relacionado com a 

alimentação 

------------------------------------------------------------------ 

Comunicar eficazmente em contexto 

Valorizar o uso da língua como instrumento de 

comunicação, dentro e fora da sala de aula;  

reformular a sua capacidade de comunicar, 

usando a linguagem corporal para ajudar a 

transmitir mensagens ao outro;  

preparar, repetir e memorizar uma apresentação 

oral como forma de ganhar confiança e apresentar 

uma atividade Show & Tell à turma ou outros 

elementos da comunidade educativa. 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 

grupos 

Revelar atitudes como, por exemplo, saber 

esperar a sua vez,  

ouvir os outros e refletir criticamente sobre o que 

foi dito, dando razões para justificar as suas 

conclusões; 

demonstrar atitudes de inteligência emocional, 

utilizando expressões como please e thank you, 

solicitando colaboração em vez de dar ordens ao 

interlocutor;  

planear, organizar e apresentar uma tarefa de 

pares ou um trabalho de grupo. 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 

aceder ao saber em contexto 

Comunicar com outros a uma escala local, 

nacional e internacional, recorrendo a aplicações 

tecnológicas para produção e comunicação online;  

contribuir para projetos e tarefas de grupo 

interdisciplinares que se apliquem ao contexto e 

experiências reais e quotidianas do aluno, 

utilizando aplicações informáticas. 

Pensar criticamente 

Seguir um raciocínio bem estruturado e 

fundamentado e apresentar o seu próprio 

- Autoavaliação do conhecimento 

 

Promover estratégias que impliquem 

por parte do aluno:  

- Ações de comunicação unidirecional e 

bidirecional;  

- Ações de resposta e apresentação;  

- Ações de questionamento organizado. 

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;  

- A heteroavaliação para melhoria dos 

saberes;  

- O aprofundamento de saberes, 

considerando o feedback dos pares;  

- A reorientação do trabalho, 

individualmente ou em grupo, a partir do 

feedback do professor;  

 - A resolução de problemas face a um 

desafio. 

 

Promover estratégias que criem 

oportunidades para o aluno:  

- De colaboração com os outros;  

- De feedback para melhoria ou 

aprofundamento de ações;  

- 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;  
 

 

Questionador 

(A, F, G, I, J) 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H) 

 

 

 

 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participativo/ 

Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

 

Responsável/ 

 

 

 

 

Unit 5 – Let’s visit 

the animals 

• Animals 

• Different pets all 

over the world 

 

CLIL (Natural and 

social skills – 

Animals in 

extinction and 

some causes) 

 

 

 

Unit 6 – The five 

senses 

•The five senses 

• Senses and the 

world around us 

 

CLIL (Natural and 

social skills – Air 

and noise 

pollution: positive 

and negative 

effects) 

 

Unit 7 – The sun is 

shining 

• Holidays 

• Summer 

celebrations 

around the world 

Prepositions of place 

 

 

 

 

 

• Names of some 

animals 

• Wild animals 

• Farm animals 

• Animals features 

• Animals habitats 

 

Has it got…? 

Yes, it has. 

No, it hasn«t. 

Snakes haven’t got legs. 

A lizard has got… 

Have they got four legs? 

Yes, they have. 

No, they haven’t. 

 

 

 

 

• The five senses 

• Parts of the body 

• Verbs for senses 

• Air and noise pollution 

 

 

 

Adjectives 

How does…smell/look? 

It smells…./ looks…How 

do they taste) 

They taste horrible. 

I use my….to…. 

 

The /s/ and /z/ sounds 

 

 

 
 

• Holidyas activities: 

what to do on holiday 
 

• Summer celebrations 

• The time: clock and half 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação 

 

• This lesson I learnt 

(no final de cada aula 

– ActivNotebook) 

• Can-do statements 

 

 

grelha de auto, hetero 
e coavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



raciocínio ao/s outro/s, utilizando factos para 

justificar as suas opiniões;  

refletir criticamente sobre o que foi dito, fazendo 

ao outro perguntas simples que desenvolvam a 

curiosidade. 

Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em contexto 

Cantar, reproduzir rimas, lengalengas e participar 

em atividades dramáticas;  

ouvir, ler e reproduzir histórias; 

desenvolver e participar em projetos e atividades 

interdisciplinares 

Desenvolver o aprender a aprender em 

contexto de sala de aula e aprender a regular o 

processo de aprendizagem 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 

comuns e individuais com apoio do professor;  

participar numa reflexão e discussão no final da 

aula para identificar atividades associadas aos 

objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos 

mesmos;  

utilizar dicionários de imagens; 

realizar atividades simples de auto e 

heteroavaliação: portefólios, diários e grelhas de 

progressão de aprendizagem. 

- Feedback relativo ao cumprimento de 
tarefas e funções;  
 
- Apresentação de trabalhos 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. 
 

 

autónomo 

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

J) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador de si 

e do outro 

 (B, E, F, G) 

CLIL (Natural and 

social skills – 

When the land 

meets the sea: 

features of 

Portuguese coast) 

 

 

past 

• Numbers 

• Some features of the 

coast 
 

What time does   ----

open/close? 

It opens/closes…. 

What time do you….? 

Prepositions of time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação sumativa 
(fim do período) 

 

 

Áreas de competências do Perfil dos Alunos (ACPA) 

A.  Linguagens e textos F. Desenvolvimento pessoal e autonomia 

B.  Informação e comunicação G. Bem-estar, saúde e ambiente 

C.  Raciocínio e resolução de problemas H. Sensibilidade estética e artística 

D.  Pensamento crítico e pensamento criativo I. Saber científico, técnico e tecnológico 

E.  Relacionamento interpessoal J. Consciência e domínio do corpo 

 



 

Planificação Anual – 4º ano (A1) – Operacionalização das Aprendizagens Essenciais – Stars 4 

 

Esta planificação tem em conta a análise dos documentos curriculares em vigor para a disciplina, nomeadamente: as Aprendizagens Essenciais de Inglês, as Metas 

Curriculares, o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e o “Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas” (QECR, Conselho da Europa, 2001).  

Objetivos 

O aluno deve ser capaz de: 

 compreender e utilizar expressões familiares e quotidianas que visam satisfazer necessidades concretas 

 Apresentar-se e apresentar outros 

 Fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e os objetos que possui 

 comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar colaborante  

 (adaptado de QECR, Escala Global, Nível A1: Utilizador Independente; Conselho da Europa, 2001). 

 


