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Manual: Outstanding, Porto Editora 
 

Aprendizagens essenciais Domínio 
Intercultural 

Léxico e Gramática Estratégias / Atividades Recursos Avaliação 

Compreensão Oral / Listening 
- Entender pedidos que lhe são 

dirigidos (L5.2), perguntas que lhe 
são feitas (L 5.5) e informações que 
lhe são dadas (L 5.3); identificar 
palavras e expressões em textos 
áudio/audiovisuais (L 5.1); identificar 
a ideia global de pequenos textos 
orais (L 5.6)  
 

Compreensão Escrita / Writing 
- Seguir instruções elementares (R 4.3); 

reconhecer informação (R 4.5); 
desenvolver a Literacia, entendendo 
textos simplificados de leitura 
extensiva com vocabulário familiar 
(R 4.6), lendo frases e pequenos 
textos em voz alta (R 3.1 – 2). 

 
Interação Oral / Spoken Interaction 
- Pedir e dar informações sobre 

identificação pessoal (SI 5.2); 
formular perguntas e respostas 
sobre assuntos que lhe são 
familiares (SI 5.3);  

Interação escrita 
- Responder a um email, chat ou 
mensagem de forma simples. 
 
 Produção Oral / Spoken Production 
- Articular sons da Língua Inglesa não 

existentes na língua materna (SP 
5.1); pronunciar com correcção 
expressões e frases familiares (SP 

Unidade 5: Summer 
dreams 

(15 aulas) 
5.1 Live the life! (4 

aulas) 
Cool summer 
activities 

 
 
 
 
 
5.2 Water rides! (4 

aulas)  
Water park 
activities  
End of the year 
school trip 

 
 
5.3 Adventure mode 

(7aulas)  
Theme park 
rides  
American 
natural wonders 
myths and facts  
Portuguese 
natural parks 
myths and facts 
 

 

– Lexical chunks 
relacionados com as 
áreas temáticas previstas 
no domínio intercultural. 

– The Future: be going to 
(affirmative, negative) 

– The Future: be going to 
(interrogative) 

 
– Connectors: first, then, 

after that, finally 
 
 
 
 
– Should / shouldn’t 
– Adverbs of manner 
 
 

– Observação / Descrição 
de imagens 

– Visionamento de filmes 
e trailers 

– Análise de pósteres 
– Análise de flashcards 
– Atividades de carácter 

lúdico 
– Jogos 
– Repetição de uma rima / 

lengalenga 
– Exercícios de 

compreensão do oral 
– Audição / Repetição de 

palavras 
– Audição / Repetição de 

frases 
– Audição / Repetição de 

pequenos textos / 
diálogos / canções 

– Exercícios gramaticais 
– Exercícios de 

compreensão textual 
– Exercícios de correção 

de erros 
– Exercícios de 

preenchimento de 
espaços 

– Completamento de 
palavras / frases 

– Exercícios de escolha 
múltipla 

– Pergunta / Resposta 
– Ordenação de um 

Manual 
e-Manual 
Workbook 
Fun Homework Book 
Marcador 
Fichas de vocabulário 
Fichas de gramática Fichas 
CLIL 
Fichas NEE Flashcards 
Pósteres 
Jogos: Memory game, 
Spelling bee, Revision game 
Vídeos animados dos 
textos Vídeos tutoriais de 
gramática Vídeos tutoriais 
de escrita Vídeos culturais 
Canções / Karaokes 
Film trailers 
Autocolantes 
motivacionais Quadro 
Quadro interativo 
Computador Projetor 
multimédia 
 
 

– Avaliação diagnóstica 
– Observação direta: 

• participação 
• interesse 
• pontualidade 
• assiduidade 
• utilização da língua 
inglesa 

– Trabalho de casa 
– Emp 
– Avaliação da interação 

oral 
– Avaliação da leitura 
– Desenvolvimento e 

apresentação de 
pequenos projetos 

– Auto e heteroavaliação 
 
 
 



  

5.2);  falar sobre  temas tratados 
previamente). 

 
Produção Escrita / Writing 
- Redigir mensagens e notas pessoais 

(W 5.1); redigir postais e convites (W 
5.2);  

 Competência Intercultural  
Intercultural Domain 
Reconhecer realidades interculturais 

distintas: 
 
-Competência Estratégica 
- Comunicar eficazmente em contexto; 
- Trabalhar e colaborar em pares e 

grupos; 
- Utilizar a literacia tecnológica para 

comunicar e aceder ao saber em 
contexto; 

- Pensar criticamente; 
- Relacionar conhecimentos de forma a 

desenvolver a criatividade em 
contexto; 

- Desenvolver o aprender a aprender 
em contexto de sala de aula e 
aprender a regular o processo de 
aprendizagem. 

 
Léxico e Gramática / 
Lexis and Grammar 
- Compreender formas de organização 
do léxico e conhecer algumas 
estruturas elementares do 
funcionamento da língua. 

diálogo 
 
– Role-play 
 
– Escrita / Reescrita de 

frases 
 
– Trabalho de projeto 
 
– Trabalho de pesquisa 
– Exercícios interativos 
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