
 

 

Disciplina: Inglês Professor (a): José Cláudio e Fernando 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 Utilizar a Língua Inglesa 
no processo de 
aprendizagem para: 

 Identificar materiais 
comuns e seus usos. 

 Separar objetos em 
grupos e suas 
propriedades. 

 Observar materiais 
magnéticos. 

 Identificar materiais 
naturais e materiais 
fabricados. 

 Compreender sobre as 
forças que empurram e 
puxam. 

 Identificar diferentes 
fontes de luz. 

 Identificar diferentes 
fontes de som. 

 Aprender sobre aparelhos 
elétricos utilizados no dia 
a dia. 

 Compreender que itens 
elétricos podem fornecer 
calor, luz e som. 

 Compreender sobre os 
perigos da eletricidade. 

 Compreender e utilizar 
diferentes expressões 
para medir o tempo. 

 
Unit 9 - Materials (Unidade 9 - Materiais) 

 Materials and their properties 
(Materiais e suas propriedades) 

 Magnetism (Magnetismo) 

 Natural and manufactured 
materials (Materiais naturais e 
fabricados) 

 
Unit 10 - Forces (Unidade 10 - Forças) 

 Push and pull (Empurrar e puxar) 

 Sources of light (Fontes de luz) 

 Shadows (Sombra) 

 Sources of sound (Fontes de som) 

 Livro de Inglês –Primary 2 (Natural and 
Social Science): 
 
Unit 9 – Materials (Pages 86 to 95) 
 
Unit 10 – Forces (Pages 96 to 105) 

 

 Nas duas últimas páginas de 
cada unidade encontram-se as 
atividades de revisão da 
unidade que são muito úteis na 
hora de estudar os conteúdos 
de cada unidade. 

 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
Unit 11 - Electricity (Unidade 11 - 
Eletricidade) 

 Electrical appliances (Aparelhos 
elétricos) 

 Electricity is dangerous 
(Eletricidade é perigosa) 

 Save energy (Economizar 
energia) 

 Machines (Máquinas) 

 
Unit 12 - Time (Unidade 12 - O tempo) 

 The museum (O museu) 

Livro de Inglês –Primary 2 (Natural and 
Social Science): 

 
Unit 11 – Electricity (Pages 106 to 115) 

 
Unit 12 – Time (Pages 116 to 125) 

 
 
 
 
 
 

 Nas duas últimas páginas de 
cada unidade encontram-se as 
atividades de revisão da 
unidade que são muito úteis 
na hora de estudar os 
conteúdos de cada unidade. 
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 Reconhecer diferenças 
entre o presente e o 
passado. 

 Aprender sobre diferentes 
formas e meios de 
comunicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Measuring time (Medindo o 
tempo) 

 Timelines (Linhas do tempo) 

 In the past (No passado) 

 Communication (Comunicação) 

 Transport in the past (Transporte 
no passado) 

 
 
 

 
 
 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Feira de Ciências  13/09  
25/09 

 
1,5 

 Participação; 
 Organização; 
 Pesquisa. 

FAC – Festival de Arte e 
Cultura 

 
          18/10 

 
06/11 

 
1,5 

 Participação; 
 Organização; 
 Pesquisa. 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


