
                                      

 
                                                                          Síntese da Planificação Anual 
 

Inglês (3º ano)   Manual adoptado: Let’s Rock                                                                 Ano letivo:2017/2018 
 

Unit 0 – Let’s learn! 
 

Conteúdos temáticos: o alfabeto, os números (1-10),cumprimentar/saudações, as cores, os 
objectos da sala de aula. 
Gramática: os adjectivos, os pronomes pessoais, os pronomes possessivos.  
Sociocultural: Festividades e tradições 

  
  

1º PERÍODO 
 

13 Setembro a 15 
Dezembro 

   
Aulas 

Previstas: 
              26/27 

 

Unit 1.1 – Let’s Colour the world!  
 

Conteúdos temáticos: as cores, os objectos da sala de aula. 
Gramática: os adjectivos, os pronomes pessoais, as preposições de lugar (in,on,under) 
Sociocultural: Festividades e tradições 

Unit 1.2 – Let’s party! 
 

Conteúdos temáticos: os meses do ano, os dias da semana, os números ordinais, aniversários.  
Gramática: as preposições de lugar, o verbo “to be”, os pronomes interrogativos. 
Sociocultural: Festividades e tradições 

  

Unit 2.1 – Let´s meet a family 
 

Conteúdos temáticos: a família, os números (1-20) 
Gramática: o verbo “have got”. 
Sociocultural: Festividades e tradições 

  
  

 2º PERÍODO 
 
 
 

3 Janeiro a 
 23 Março 

 
Aulas 

Previstas: 
22/23 

 

Unit 2.2 – Let´s adopt a pet 
 

Conteúdos temáticos: os animais de estimação 
Gramática: as preposições de lugar (in,on,under, near), os determinantes. 
Sociocultural: Festividades e tradições 

Unit 3.1 - Let´s play outside 
 

Conteúdos temáticos: Jogos do recreio, Atividades dos tempos livres. 
Gramática: adjectivos, advérbios, os tempos verbais (presente simple, presente continuous) 
Sociocultural: Festividades e tradições 

  

Unit 3.2 – Let´s go on a school trip 
 

Conteúdos temáticos: elementos da natureza, o tempo. 
Gramática: O “Present Continuous” 
Sociocultural: Festividades e tradições 

  
  

 3º PERÍODO 
 

9 Abril a 
          22 Junho 

  
Aulas 

Previstas: 
20/22 

Unit 4.1 – Let´s enjoy summer 
 

Conteúdos temáticos: as estações do ano, partes do dia, o vestuário e calçado. 
Gramática: nomes, determinantes, o “Present Simple”. 
Sociocultural: Festividades e tradições 

Unit 4.2 – Let´s have fun 
 

Conteúdos temáticos: meios de transporte, países, nacionalidades. 
Gramática: nomes, o “Present Simple”. 
Sociocultural: Festividades e tradições 

 

Obs: Cada aula corresponde a uma unidade de sessenta minutos. 

A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das turmas a lecionar. 


