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TOPIC AREA VOCABULARY / 
LANGUAGE 
FUNCTION 

GRAMMAR STRATEGIES / ACTIVITIES APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS 

  

1st Term   Diagnostic activities /test 
 

 
Competência Comunicativa  
 
 
Compreensão oral  
 
Seguir, sem dificuldade, 
uma apresentação breve 
sobre um tema familiar; 
acompanhar informações 
com algum pormenor.  
 
 
Compreensão escrita  
 
Compreender textos 
informativos sobre temas 
abordados no domínio 
intercultural 
(personalidades do meio 
artístico, o mundo dos 
adolescentes); reconhecer a 
linha geral de 
argumentação de um texto, 
mas não necessariamente 

Evaluation  

 
UNIT 1  

Getting along 
(Atividades de 
tempos livres, 

Amizade) 
 
 
 

PART 1 
Team up! 

 

 
Talking about 
sports and 
friendship 
Expressing 
opinion 
Expressing 
preference 
Giving advice 
Describing 
situations and 
problems  
 

Team activities 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Present 
Simple  
 
Present 
Continuous 
 

 
.Exercícios de vocabulário: 
identificação de atividades 
extracurriculares, 
correspondência com 
nomes coletivos 
.Visionamento de um trailer 
do filme Billy Elliot e 
exercícios de compreensão: 
completamento de um texto 
e resposta a questões 
.Identificação da opção 
correta e verificação da 
correção através da audição 
Leitura de um texto 
. Exercícios de 
compreensão: 
correspondência, escolha 
múltipla e resposta a 
questões 
.Visualização de powerpoint 
e do infográfico com 
explicitação da construção e 

• Avaliação 

diagnóstica 

• Observação direta: 

– participação 

– interesse 

– envolvimento nas 

atividades da aula 

– uso da língua inglesa 

na aula 

– trabalho de casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

-  autonomia 

– … 

• Avaliação formativa 

 

• Manual 

• Caderno de 

atividades  

• PEN DRIVE 

• e-Manual 

• Quadro 

• Apresentações 

em PowerPoint 

• Canções 

• Filmes 

• Leitor de CD e 

DVD 

• Computador 

• Projetor 
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uso destas estruturas 
gramaticais 
.Leitura das frases 
exemplificativas no manual 
.Completamento das tabelas 
com as regras 
.Exercícios de aplicação no 
manual: preenchimento de 
espaços, redação de frases, 
leitura e interpretação de 
uma banda desenhada 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
 

de forma pormenorizada; 
identificar as principais 
conclusões em textos de 
opinião; ler textos 
adaptados de leitura 
extensiva. 
 
 
 
 
 
Interação oral  
 
 
Responder de forma 
pertinente ao discurso do 
interlocutor; trocar 
informações relevantes e 
dar opiniões sobre 
problemas práticos quando 
questionado diretamente; 
interagir, com correção, 
para obter bens e serviços.  
 
 
Interação escrita  
 
Interagir de forma 
progressivamente mais 
elaborada, completando 

• Avaliação sumativa: 

– testes de 

compreensão oral 

– testes escritos 

– avaliação da 

oralidade com caráter 

formal 

 

 

• Internet 

• Plataforma 

Teams 

 
PART 2 

Let’s go wild 
 

 
Extreme sports 
 

 
 
 
 
 
 
 

Past Simple   
 
Past 
Continuous 
 

.Desportos radicais: 
correspondências e 
preenchimento de uma 
tabela 
.Responder a um 
questionário e debate sobre 
os resultados obtidos 
.Leitura animada de um 
texto sobre desportos 
radicais: exercício de pré-
leitura e exercícios de 
compreensão: identificação 
de informação específica, de 
sinónimos e resposta a 
questões 
.Visualização de powerpoint 

  



 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - INGLÊS 2º/3º CICLOS – 2020/2021 
PLANO DE UNIDADE/AULA - 8º ANO 

 

 
   

e do infográfico com 
explicitação da construção e 
uso destas estruturas 
gramaticais 
.Leitura das frases 
exemplificativas no manual 
.Preenchimento das tabelas 
com as regras 
.Exercícios de aplicação no 
manual: preenchimento de 
espaços, redação de frases e 
resposta a questões 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Audição de um texto sobre 
uma experiência vivida 
.Exercícios de compreensão: 
ordenação de frases e 
identificação de informação 
específica 
.Visionamento de um trailer 
do filme Chasing Mavericks 
e exercício de compreensão: 
preenchimento de uma 
tabela 
.Trabalho de pares: 
produção guiada de um 
texto escrito sobre um filme 
de desportos radicais 
.Exercícios de avaliação 

formulários, mensagens e 
textos.  
 
 
Produção oral  
 
Expressar-se, com correção, 
em situações previamente 
preparadas; falar sobre 
atividades escolares e de 
lazer; falar sobre o mundo 
dos adolescentes: hábitos e 
rotinas, hobbies, moda, 
estados emocionais, por 
exemplo, expressar a sua 
opinião; interagir, com 
linguagem de uso corrente, 
sobre assuntos do dia a dia.  
 
 
 
 
Produção escrita  
 
Produzir textos de 50 a 90 
palavras, com vocabulário 
de uso do quotidiano; 
escrever ou responder a 
uma carta informal, email, 
tweet; escrever uma notícia 
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formativa 
 
 
 
 

para o jornal da escola.  
 
 
 
 
Competência Intercultural  
 
 
Reconhecer realidades 
interculturais distintas  
Conhecer alguns aspetos 
culturais de vários países de 
expressão inglesa; conhecer 
e descrever temas da 
atualidade; identificar 
problemas ambientais e 
soluções possíveis; 
descrever, de forma 
sumária, tradições do seu 
meio cultural; reconhecer a 
diversidade como uma 
oportunidade de 
aprendizagem para todos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
PART 3 

BFF 

 
Friendship 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modal verbs 
Have to  

. Exploração do tema 
Amizade: visionamento de 
um vídeo referente à 
amizade: identificação de 
informação específica, 
preenchimento de uma 
tabela, escolha múltipla e 
preenchimento de espaços 
.Trabalho de pares: 
preenchimento de um 
questionário apresentando 
o motivo das suas escolhas, 
seguida de partilha de 
preferências em grande 
grupo 
. Leitura expressiva de dois 
textos 
. Exercício de pré-leitura: 
identificação do tipo de 
texto 
.Exercícios de compreensão: 
escolha múltipla, 
ordenação, identificação de 
sinónimos e completamento 
de frases 
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.Utilização de um dicionário 
monolingue: exercícios de 
treino 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Leitura das frases 
exemplificativas no manual 
.Preenchimento das tabelas 
com as regras 
.Exercícios de aplicação no 
manual: correspondência, 
preenchimento de espaços e 
redação de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Produção escrita: redação 
guiada de uma carta em 
resposta a outra 

 
 
 
Competência Estratégica  
 
Comunicar eficazmente em 
contexto  
 
Trocar informações 
relevantes e dar opiniões 
sobre problemas práticos 
quando questionado 
diretamente; exprimir 
situações hipotéticas; 
preparar, repetir e 
memorizar uma 
apresentação oral com 
confiança e criatividade, à 
turma e/ou outros 
elementos da comunidade 
educativa; responder com 
segurança a perguntas 
colocadas, revelando uma 
opinião crítica devidamente 
fundamentada; reagir a 
sentimentos e  
atitudes do interlocutor.  
 
 
 

 
UNIT 2 

Let´s have fun 
(Entretenimen

to e Moda) 
 

PART 1 
Chill Out 

 
Talking about 
entertainment 
and fashion  
Expressing 
opinion 
Expressing 
preference 

 
Possessive 
determiners 
and pronouns 
 
Compound 
nouns 

.Exercícios de vocabulário 
referente ao cinema e 
teatro: exploração de 
imagens, correspondência, 
identificação de tipos de 
filmes 
.Pequeno debate sobre 
celebridades e os paparazzi 
e audição de uma canção 
.Visualização de explicitação 
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da construção e uso destas 
estruturas gramaticais 
.Realização de um 
questionário sobre Sherlock 
Holmes (Good To Know) 
. Leitura / audição do texto 
Sherlock Holmes – A Game 
of Shadows 
.Exercício de pré-leitura: 
visualização do trailer do 
filme e identificação to tipo 
de filme e personagens 
principais 
.Exercícios de compreensão: 
preenchimento de uma 
tabela, identificação de 
informação específica, 
formulação de perguntas 
para as respostas 
.Produção escrita: redação 
guiada de um episódio para 
série Sherlock 

 
 
 
 
Trabalhar e colaborar em 
pares e pequenos grupos  
 
Participar em atividades de 
pares e grupos para atingir 
um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para 
se colocar na posição do 
outro; pedir e dar 
informações e sugestões de 
modo a analisar um 
problema sob perspetivas 
novas e expressar a sua 
opinião; planear, organizar 
e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de 
grupo, partilhando tarefas e 
responsabilidades.  
 
 
Utilizar a literacia 
tecnológica para comunicar 
e aceder ao saber em 
contexto  
 
Comunicar com outros a 

 
PART 2 
On the 
Catwalk 

  
 
 
 
 

Who, Which, 
Whose, That 

.Exercícios de vocabulário 
relacionados com o tema da 
moda: inquérito oral sobre 
preferências de vestuário, 
preenchimento de espaços, 
correspondências e 
ordenação 
.Audição de uma emissão de 
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rádio e exercício de 
compreensão: 
preenchimento de espaços 
.Produção escrita guiada de 
um postal 
Visualização de powerpoint 
com explicitação do uso 
desta estrutura gramatical 
.Leitura da tabela 
informativa no manual e 
identificação da resposta 
correta 
.Exercícios de aplicação no 
manual: correção de 
informação, escolha 
múltipla, preenchimento de 
espaços e redação de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 

uma escala local, nacional e 
internacional; pedir e dar 
informações por email; 
contribuir para projetos e 
tarefas de grupo 
interdisciplinares que se 
aplicam ao contexto e 
experiências do quotidiano 
do aluno; participar num 
WebQuest e aceder ao 
saber, recorrendo a 
aplicações informáticas 
online.  
Plataforma Teams 
 
 
Pensar criticamente  
 
Desenvolver a autonomia e 
a perseverança de forma a 
demonstrar atitudes mais 
tolerantes, reconhecendo e 
respeitando opiniões 
divergentes; ouvir 
ativamente, compreender o 
outro e refletir criticamente 
sobre o que foi dito, 
justificando as suas 
conclusões, associando as 
novas aprendizagens às 

 
PART 3 

Gig around 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Future with 
will , be going 

 
.Resposta a um questionário 
sobre preferências musicais 
e de hábitos de audição de 
música 
.Identificação de 
instrumentos musicais e 
grupos instrumentais. 
.Visionamento/audição de 
parte de um programa 
americano e 
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to and the 
present 
continuous 
 
 
 

Connectors: 
contrast, result 
and purpose 
 

completamento de espaços 
.Exercício de vocabulário 
.Leitura e interpretação de 
um texto sobre um concerto 
.Visualização da explicitação 
das estruturas utilizadas 
para exprimir situações 
futuras 
.Exercícios de aplicação no 
manual: escolha múltipla, 
preenchimento de espaços e 
redação de frases 
.Audição de um relato sobre 
um músico e realização de 
exercícios de compreensão. 
.Formulação de questões 
.Explicação da utilização dos 
connectors 
.Realização dos exercícios 
do manual. 
.Elaboração de uma 
entrevista a um cantor. 
.Realização de exercícios de 
consolidação 
 

 

anteriores.  
 
 
 
 
 
Relacionar conhecimentos 
de forma a desenvolver a 
criatividade em contexto  
 
Pesquisar para obter ideias 
novas; reinterpretar ideias 
existentes de modo a criar 
produtos adequados à sua 
realidade cultural e 
quotidiana, com impacto 
nos seus pares; desenvolver 
a literacia em língua inglesa, 
lendo textos publicitários, 
informativos e textos de 
leitura extensiva; 
desenvolver e participar em 
projetos e atividades 
interdisciplinares.  
Plataforma Team 
Desenvolver o aprender a 
aprender em contexto e 
aprender a regular o 
processo de aprendizagem  2 nd Term 

 
 
Talking about 

 
 

 
.Exercícios de vocabulário: 
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UNIT 3 
Grab a bite 

(Hábitos 
Alimentares) 
 

PART 1 
Fave food 

food and meals 
Expressing 
opinions 
Expressing 
preferences 
Describing 
objects 
Food 

 
 
 
 
 
 
 
 

Countable/ 
uncountable 
nouns 
Quantifiers 
 

exploração de imagens, 
resposta individual, 
correspondências, 
completamento de tabela 
.Leitura de um texto: 
exercício de pré-leitura, 
exercícios de compreensão: 
completamento de uma 
tabela, identificação de 
informação específica, 
correção de informação e 
resposta a questões 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação do uso 
desta estrutura gramatical 
.Leitura das tabelas 
exemplificativas no manual 
.Exercícios de aplicação: 
completamento de tabela e 
de frases, escolha da frase 
correta e redação de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Audição de um texto oral e 
exercícios de compreensão: 
identificação de informação 
específica e correção de 
informação 
.Trabalho de pares: 
produção oral sobre a sua 

 
 
 
Discutir e selecionar 
objetivos de aprendizagem 
comuns e individuais; 
desenvolver uma atitude 
ativa e confiante 
relativamente à 
aprendizagem; 
monitorizar/avaliar 
progressos e dificuldades 
na língua inglesa, 
registando e  selecionando 
estratégias de 
aprendizagem eficazes para 
superar essas dificuldades e 
consolidar as 
aprendizagens; utilizar 
dicionários bilingues e 
monolingues (online e em 
suporte papel); utilizar 
conhecimentos prévios de 
língua e a sua experiência 
pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar de 
acordo com o seu nível de 
ensino; participar numa 
reflexão e discussão no final 
da aula para identificar 



 DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - INGLÊS 2º/3º CICLOS – 2020/2021 
PLANO DE UNIDADE/AULA - 8º ANO 

 

 
   

alimentação preferida 
.Produção escrita: descrição 
de um objeto 
.Exercícios de avaliação 
formativa 
 

atividades associadas aos 
objetivos de aprendizagem 
e ao cumprimento dos 
mesmos; realizar atividades 
simples de auto e 
heteroavaliação. 
  
  

 
PART 2 

Chips or fries? 
 

 
Meals 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

British and 
American 
spelling 
 
 

Adjectives 
with 
prepositions 
 

.Exercícios de vocabulário: 
exploração de imagens, 
correspondências, 
completamento de tabela 
.Visionamento de um vídeo 
e exercício de compreensão: 
completamento de um texto 
.Preenchimento de uma 
tabela  
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Leitura expressiva de um 
texto e exercícios de 
compreensão: identificação 
de sinónimos, de afirmações 
verdadeiras, falsas ou não 
mencionadas no texto e 
correção das falsas e 
resposta a questões 
.Produção escrita de um 
email 
.Apresentação de diferenças 
entre o inglês britânico e o 
inglês americano recorrendo 
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ao powerpoint e ao manual; 
Exercícios de aplicação: 
identificação nas diferenças 
de escrita e escolha da 
palavra inglesa correta 
.Visualização da explicitação 
do uso desta estrutura 
gramatical no cd-rom 
.Leitura das tabelas 
exemplificativas no manual 
Exercícios de aplicação: 
escolha múltipla e 
identificação dos adjetivos 
seguidos de preposição 
numa banda desenhada 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Audição de um texto oral 
sobre conselhos para 
indivíduos americanos 
quando estão na Grã-
Bretanha; exercício de 
completamento de texto e 
pequeno debate 

 

PART 3 
A night out 

 

Restaurants 

 
 
 
 
 

 
.Exercícios de vocabulário: 
exploração de uma banda 
desenhada, identificação de 
objetos numa mesa, 
correspondência de imagens 
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 So + adjective 
Plural of nouns 
– special cases 
 

com adjetivos 
.Leitura de definições da 
palavra restaurant e 
completamento de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Visualização da explicitação 
da construção e uso destas 
estruturas gramaticais no 
cd-rom 
.Exercícios de aplicação no 
manual: escolha da opção 
correta e completamento de 
frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Audição de um diálogo num 
restaurante e exercícios de 
compreensão: 
completamento de um 
menu 
.Interação oral: participação 
guiada num diálogo que 
ocorre num restaurante 

UNIT 4 
What´s on? 
(Os Media) 

 
PART 1 

 

Newspapers 
and magazines 
Radio  
TV 
Talking about 
newspapers 

 
 
 
 
 
 

.Visualização do powerpoint 
sobre a evolução dos media 
e interação oral com base 
nos exercícios do manual 
.Exercícios de vocabulário: 
exploração de imagens de 
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and magazines, 
radio and tv 
programmes 
Expressing 
opinion 
Expressing 
preference 
Expressing 
condition 
Persuading 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zero 
Conditional 
First 
Conditional 
 
 
 
 
 
 
 

títulos de jornais ingleses e 
americanos e capas de 
revistas 
.Exercícios de 
correspondência entre 
empregos relacionados com 
os jornais e a sua definição, 
partes de um artigo 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Observação de um texto 
escrito e identificação do 
tipo de texto 
.Audição e leitura do texto 
sobre Michael Phelps 
.Exercícios de compreensão: 
identificação da ideia 
principal, completamento 
de uma tabela, identificação 
de antónimos, 
completamento de frases e 
resposta a questões 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Leitura das tabelas 
exemplificativas no manual 
.Exercícios de aplicação: 
correspondência, escolha 
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múltipla e completamento 
de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Produção escrita: redação 
de uma notícia 
.Audição de uma canção e 
exercícios de compreensão: 
ordenação, resposta a uma 
questão, interação oral em 
forma de debate 

Part 2 
From Radio to 

Podcast 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Present 
Perfect 

.Exercícios de vocabulário: 
correspondência de imagens 
relacionadas com a rádio e 
as palavras encontradas 
numa sopa de letras 
.Exercício de 
correspondência entre 
programas de rádio e a sua 
definição 
.Interação oral: participação 
num pequeno diálogo sobre 
a rádio  
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Observação de um texto 
escrito e identificação do 
tipo de texto 
.Audição e leitura do texto 
sobre a rádio e os 
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Present 
Perfect with 
for, since, just, 
already, never, 
ever, yet and 
How often 
 

adolescentes 
.Exercícios de compreensão: 
identificação de afirmações 
verdadeiras ou falsas e 
correção das falsas citando 
do texto, identificação de 
antónimos, escolha múltipla 
e resposta a questões 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Leitura das tabelas 
exemplificativas no manual 
.Exercícios de aplicação: 
completamento de frases, 
correspondência e redação 
de frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 

 
PART 3 

 
Little Box, Flat 
Screen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Exploração do tema do 
impacto da tv na nossa vida 
através da audição de um 
rap e interpretação de uma 
banda desenhada 
.Exercícios de vocabulário: 
correspondências entre 
tipos de programas com 
imagens e definições, 
completamento de frases 
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Present 
Perfect  versus 
Past Simple 
 

.Observação de um texto 
escrito e identificação da 
ideia principal do texto 
.Leitura do texto sobre um 
programa de tv 
.Exercícios de compreensão: 
preenchimento de uma 
tabela, ordenação de frases, 
identificação de afirmações 
verdadeiras ou falsas e 
correção das falsas, 
classificação de comentários 
positivos e negativos 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Leitura das frases e das 
tabelas exemplificativas no 
manual 
.Completamento das frases 
com as regras 
.Exercícios de aplicação: 
completamento de frases, 
redação de frases, 
completamento da letra de 
uma canção 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades 
.Audição de três textos orais 
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sobre séries de tv e 
exercícios de compreensão: 
identificação do tópico e 
preenchimento de uma 
tabela com informação 
específica 
.Produção escrita: redação 
de um pequeno texto sobre 
um programa de tv 

3 rd Term 
 

Unit 5 
Out in the 

World 
(O mundo de 

expressão 
inglesa) 

 
 
 
 
 

PART 1 
A kiwi year 

out 

 
The English 
Speaking World 
 
Talking about 
English-
speaking places 
Expressing 
opinion/ 
preference 
Describing 
places/ images/ 
events 
Persuading 
Narrating 
 

The English 
Speaking World: 
 
New Zealand - 

 
 
 
 
 
 
 

Definite article 
 

Prepositional  
verbs 
 

 
.Interação oral: resposta a 
um quiz sobre aspetos 
culturais relativos à Nova 
Zelândia. 
.Visionamento de um vídeo 
sobre a equipa nacional de 
rugby: escolha múltipla; 
completamento de frases; 
interação oral – resposta a 
uma questão; audição e 
completamento de texto 
.Atividade de pré-leitura: 
descrição de imagens sobre 
a Nova Zelândia e resposta a 
uma questão 
.Leitura de um texto sobre a 
Nova Zelândia e exercícios 
de compreensão: 
correspondência entre 
ideias e parágrafos, citação 
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Leisure Time 
 

do texto para justificação de 
afirmações, identificação de 
informação específica e 
resposta a questões 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Audição de uma canção e 
escolha de palavras 
.Visualização de powerpoint 
com explicitação da 
construção e uso desta 
estrutura gramatical 
.Produção de escrita: 
redação de uma página de 
um diário relatando uma 
experiência assustadora 

PART 2 
Cape of Good 
Hope 

The English 
Speaking World: 
 
South Africa – 
Environment 
and  
Eco-
voluntourism 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Exercícios sobre aspetos 
culturais da África do Sul: 
correspondências de 
símbolos, visionamento de 
um vídeo com resposta a 
questões 
.Leitura de um texto sobre o 
Cabo da Boa Esperança e 
exercícios de compreensão: 
correspondência entre 
afirmações e parágrafos e 
correção de informação 
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Phrasal verbs .Exercício de pré-leitura: 
descrição oral de imagens 
.Leitura de um texto sobre 
turismo eco-voluntário na 
África do Sul e exercícios de 
compreensão: 
completamento de frases e 
resposta a questões 
.Visualização da explicitação 
da construção e uso destas 
estruturas gramaticais no 
cd-rom 
.Leitura das frases 
exemplificativas no manual 
.Completamento das frases 
com as definições 
.Exercícios de aplicação: 
correspondências entre 
phrasal verbs e definições, 
redação de frases com a 
inserção do phrasal verb 
correto, preenchimento de 
frases 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades  
.Audição de um anúncio 
publicitário e exercícios de 
compreensão: identificação 
de informação específica, de 
afirmações verdadeiras, 
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falsas ou impossíveis de 
saber, preenchimento de 
uma tabela 
.Produção de escrita: 
redação de um postal a 
descrever uma pequena 
aventura 

PART 3 
 

Caribbean 
Vibe 

The English 
Speaking World: 
 
The Caribbean - 
Weather and 
Environmental 
Disasters 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Used to and 
usually 

.Exercícios de vocabulário 
sobre o meio ambiente: 
correspondência, 
visualização de um vídeo e 
audição de uma canção e 
pequeno debate sobre 
como proteger o meio 
ambiente 
.Leitura de um texto sobre 
as Caraíbas e exercícios de 
compreensão: 
correspondência entre 
títulos e parágrafos, 
completamento de frases, 
identificação de sinónimos e 
resposta a questões 
.Visualização da explicitação 
da construção e uso destas 
estruturas gramaticais no 
cd-rom 
.Leitura das frases 
exemplificativas no manual 
.Completamento das frases 
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e da tabela com as regras 
.Exercícios de aplicação: 
preenchimento de espaços e 
escolha da opção correta 
.Exercícios de consolidação 
do caderno de atividades  
.Exercícios de avaliação 
formativa 
.Visualização de um trailer 
do filme The Impossible e 
exercícios de compreensão: 
resposta a questões e 
redação de um email 
. Audição de um texto sobre 
Bob Marley e exercícios de 
compreensão: 
preenchimento de espaços 
. Audição de uma canção e 
exercícios de compreensão: 
ordenação e resposta a 
questões 
.Leitura de três textos sobre 
três ilhas: discussão em 
pares manifestando 
preferências, seguida de 
partilha de informação e 
inquérito 

 


