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Apresentação  

 

Em termos pedagógicos e curriculares, a aprendizagem de uma língua 

estrangeira é já uma realidade conhecida. O inglês, conhecido como a 

língua universal, é também a primeira língua estrangeira do sistema 

educativo português, sendo a sua aprendizagem obrigatória durante 7 

anos letivos. 

É assim relevante assegurar a oferta do ensino em língua inglesa, para que 

as crianças/alunos possam vir a tornar-se cidadãos fluentes e, por 

conseguinte, capacitados para interagir comunicativamente numa europa 

e num mundo que são multilingues e multiculturais. 

A compreensão “do outro”, na base da comunicação, aproxima os povos e 

alavanca as mais variadas competências, aumentando a competitividade 

saudável que se pretende numa Sociedade desenvolvida. 

Como objetivos da aprendizagem da língua inglesa no 1º e 2º anos, temos: 

• Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua; 

• Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural; 

• Estimular o gosto pela aprendizagem da língua, enquanto veículo 

de interpretação e comunicação do e com o mundo que nos rodeia; 

• Promover o interesse pela língua inglesa como meio de 

comunicação num mundo globalizado; 

• Promover a educação para a comunicação, sensibilizando para 

valores como o respeito pelo outro, a entreajuda, a solidariedade e 

a cidadania; 

• Estimular o desenvolvimento de competências socio-afetivas e 

culturais da criança; 

• Estimular a capacidade de concentração e memorização, através de 

experiências de aprendizagem diversificadas; 

• Utilizar a aprendizagem da língua inglesa como reforço positivo em 

termos de autoconfiança e de aquisição de novas competências e 

respetiva aplicabilidade. 
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Conteúdos  

 

A Atividade de Inglês é destinada a crianças do 1º ciclo, e visa desenvolver capacidades como o 

raciocínio e a construção da comunicação, tendo a língua universal como base de interação 

entre povos de diferentes origens e nacionalidades. 

 

Segmentando por temas, temos: 

 

Apresentações e saudações 

Cores 

Números 

Meteorologia e calendário 

Família 

O meu corpo 

Vestuário 

A casa 

A sala de aula 

Animais domésticos 

Animais da quinta 

Animais do zoo 

Meios de transporte 

Alimentação 
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Aprendizagens a promover 

 

Esta atividade tem como principal objetivo que as crianças/alunos compreendam a 

importância de conhecer e interagir, ainda que de forma básica, com povos de outra 

origens e nacionalidades, promovendo a confiança no saber-fazer, alargando horizontes 

de relação além-fronteiras.  

Uma aprendizagem eficaz necessita de estimular a curiosidade natural das crianças. 

Procuramos, assim, proporcionar uma experiência baseada na brincadeira, para que as 

capacidades cognitivas, linguísticas, sociais e emocionais da criança se possam 

desenvolver de forma equilibrada e saudável. 

 

Transversais 

Assiduidade 

Participa e intervém de forma adequada 

Demonstra interesse e empenho nas atividades propostas 

 

Específicas 

Desenvolve a oralidade adequadamente 

Demonstra domínio da linguagem oral 

 

 


