
 
 

 
 

                                                                         PLANIFICAÇÃO ANUAL INGLÊS- PRE-SCHOOL 
 

Objetivos Gerais Conteúdos Atividades Recursos 

• Sensibilizar para a diversidade 

linguística e cultural através de 

atividades lúdicas; 

• Fazer apreciar a língua enquanto 

veículo de interpretação e 

comunicação, numa perspetiva de 

globalização; 

• Fomentar uma relação positiva com a 

língua; 

• Demonstrar que apesar do código 

linguístico ser diferente existe 

unificação nas aprendizagens; 

• Proporcionar experiências de 

aprendizagem diversificadas e 

integradoras, privilegiando a 

expressão oral e corporal; 

• Promover a educação para a 

comunicação, motivando para valores 

e atitudes como o respeito pelo outro, 

a ajuda mútua, a solidariedade, a 

cidadania, a autoconfiança e o 

empenho; 

• Estimular diferentes capacidades 

cognitivas (concentração, memória, 

compreensão e raciocínio) e 

socioafetivas, culturais e 

psicomotoras da criança; 

• Fomentar o desenvolvimento de 

competências gerais e transversais da 

criança. 

 

 

• Greetings: Hello! /Goodbye! / See you soon! Good 

morning! / Good Afternoon!; 

• What’s your name? – My name is …; 

• How are you? – I’m fine thank you!; 

• Feelings: happy, sad, tired, hungry, great, good; 

• How old are you? – I’m …; 

• Weather: Rainy, sunny, cloudy – Is it …? Yes/No it 

is/isn’t. 

• Actions: Sit down, stand up, jump, be quiet, clap your 

hands, stomp your feet, turn around, raise up your hands, 

wriggle, hop hop, shake… 

• Colours: red, orange, green, yellow, brown, yellow, 

blue, black, grey, pink –rainbow/ What colour is this …? 

It’s…; 

• Numbers: 1to 10; 

• Gender:  Boy/Girl; 

• Animals: bear, cat, dog, horse, chicken, spider, sheep, 

bird, elephant, pig, mouse, crocodile, giraffe, ladybird, 

lion, snake - What’s this? It’s …; 

• Body: Head, eyes, mouth, nose, ears, shoulders, knees, 

legs, toes, feet, hands, fingers – I have got… 

• House: Window, door…. 

• Family: mummy, daddy, dad, sister, brother, baby, 

grandma, grandpa; 

• Clothes: T-shirt, trousers, socks, shoes, dress, skirt. 

• Food:  Ice-cream, soup, rice, pasta, meat, fish, chicken 

- I want…I like…, I don’t like…; 

• Fruits:  Apple, banana, pear, grapes, chestnuts,…- Do 

you like … ? Yes, I do./No, I don’t. I like to eat…; 

 

• Festivals: Halloween; Christmas; Easter. 

 

Dramatizações 

Expressão corporal 

Expressão musical 

Jogos: 

Simon says… 

The hangman 

Noughts and crosses 

Bingo 

Memory 

Touch…! 

Freeze! 

Chinese whisper 

 

 

 

 

 

 

• Computador 

 

• Flashcards 

 

• Canções  

 

•  Histórias 

 

 

 

 


