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CURRÍCULO DA DISCIPLINA DE INGLÊS (L.E.I) 
 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Ano: 7º 

 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL (TÓPICOS 
TEMÁTICOS) 

LÍNGUA INGLESA CALENDARIZAÇÃO 

Unidade 0 
Diagnose  e  reforço  das  aprendizagens  de 
final do 2º ciclo 
Diagnóstico de cultura e língua 
– Aspetos gerais sobre o Reino Unido 
– Aspetos gerais sobre os EUA 
– Revisão de conteúdos 

 
Unidade 1: 
My Buddies and I 
– Identificação pessoal 
– Passatempos 
– Interesses 
– Descrição de pessoas 

 
Palavras relacionadas com os domínios de 
referência: personal identification, English 
speaking countries, countries and 
nationalities, jobs, hobbies, physical 
description… 

 
Unidade 2: 
Family and Lifestyles 
– Membros da família 
– Relações familiares 
– Rotinas diárias 

 
Celebrações: 
– Guy Fawks, Hallowe’en, Natal 

 
Palavras relacionadas com os domínios de 
referência: the structure of the family, family 
relationships, families in other worlds, daily 
routines, habits, Christmas… 

 
 
 
 

Unidade 3: 
School Days 
–  O  conceito  de  escola  e  a  importância  da 
aprendizagem 
– Diferentes tipos de escola 
– Disciplinas 
– Material escolar 
– Espaços e equipamentos escolares 
– Atividades extracurriculares 
– Educação para a cidadania na escola 
- Combate ao bullying 

 
Palavras relacionadas com os domínios de 
referência: types of school, school subjects, 
school objects, school timetable, school rules, 
bullying, school building … 

 
Unidade 4: 
My house, my castle 
– Tipos de casas 

 
- Verb “to be” 
- There is /are 
- Question words 
- Subject and object personal 
pronouns 
- Possessive determiners 
- To have got 
- Present Simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Modal verb can 
- Reflexive pronouns 
- Possessive case 
- Prepositions of time: at, on, in 
- Definite and indefinite articles 
- Adverbs of frequency 
- Present Simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Present Continuous 
- Singular nouns ending in s 
- Past Simple of verb to be 
- Past Simple of regular verbs 
- There + to be: Past Simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Past Simple of irregular verbs 
- Adjectives and modifiers 
- Prepositions and prepositional 

phrases 

1º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º período  
 



 

– Descrição da casa - Adjective order  
 
 

3º período 

* Divisões  
* Mobiliário  
* Eletrodomésticos  
Celebrações  
S. Valentim, Páscoa  
Palavras  relacionadas  com  os  domínios  de  
referência:  typical  British  homes,  furniture,  
things in the home, home life / house rules,  
Valentine, Easter…  

 

Unidade 5: 
 

- Phrasal verbs with look 
Meet the world - Future  
– Identificação e descrição de locais diversos - Present continuous  
– Factos culturais sobre países Europeus - Phrasal verbs with get  
– Viagens - Modal verbs (may/might) 

– Meios de transporte  
– Locais favoritos dos jovens  
– Atrações londrinas  

 

Palavras  relacionadas  com  os  domínios  de  
referência: post-office; police station; hospital,  
school, plane, car, bike, underground;  
checkered; striped; flowery; shirt; dress; skirt;  
department store;shopping centre; mall  

 

Unidade 6: 
 

- Modal verb should 
Sports and holidays - Compound words 
– Importância da prática desportiva - Indefinite pronouns 
– Desportos tradicionais / Desportos radicais - Adjectives + prepositions 
– Equipamentos desportivos - Past continuous 
– Locais de férias - Past Simple and Past Continuous 

 - When/while 
Celebrações 
- May Day… 

Palavras  relacionadas  com  os  domínios  de 
referência:   ice-hockey;   surfing;   swimming; 
football; baseball; mountain biking; holidays; 
seaside; countryside; postcard 
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