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1º Período 

16 set - 16 dez 
2º Período 

03 jan – 31 março 

 

3º Período 
17 abril – 07 junho 

 

Aulas 
Previstas 

± 72 aulas  ± 70 aulas  ± 52 aulas  

Avaliação da 
compreensão  
escrita e oral 

 

 
1 teste  
(compreensão do oral e da escrita) 
  

 

 
1 teste  
(compreensão do oral e da escrita) 
 

 

 
1 teste  
(compreensão do oral e da escrita) 
 

Avaliação  da 
interação e 
produção 

 

 

- 1 teste 
(interação e produção escrita) 
apresentação oral; 
atividades na aula 
 

 

- 1 teste 
(interação e produção escrita) 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 

- 1 teste 
(interação e produção escrita) 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
temáticas / 
situacionais 

Unidade 0 – Mobilização de 
conteúdos e competências 
já adquiridas ou 
parcialmente adquiridas / 
atividades de treino da 
pronúncia e articulação dos 
sons 

Domínio CD 
         Interculturalidade 

  
Unidade 1 – Portugal e os 
países de expressão alemã 
(particularidades 
geográficas, históricas, 
políticas e culturais)   

  
Domínio CD 

Interculturalidade 

 
Unidade 2 – Situações do 

quotidiano (hábitos, rotinas 
e necessidades, lugares e 
serviços, compras, vida 

escolar e férias)  
Domínio CD 

Saúde; Desenvolvimento 
sustentável 

 

Unidade 2 – Situações do 
quotidiano (conclusão) 
. lazer, saúde e bem estar 

Domínio CD 
Saúde; Desenvolvimento 

sustentável 

 
Unidade 3 – Relações 
interpessoais (amizade e 
amor, conflitos entre 
amigos e na família, amigos 
virtuais) 

 
Domínio CD 

Respeito pelo outro; tolerância 
 
 

Unidade 4 – Meio 
envolvente (comunidade 
local e internacional, 
cidadania, vivências 
interculturais) 
 

Domínio CD 
Desenvolvimento sustentável; 

Educação Ambiental; 
Interculturalidade 

Unidade 5 – Meio 
envolvente ( conclusão) 
. meio ambiente 
 

Domínio CD 
Desenvolvimento sustentável; 

Educação Ambiental; 
Interculturalidade 
 
   

Unidade 6  - A atualidade/ O 
mundo global / o mundo 
virtual / O mundo do 
trabalho 
 

 
Domínio CD 

Interculturalidade; igualdade de 
género; mundo do trabalho. 

 

  
      Leitura extensiva : 
 
      Fabeln; Märchen 

 

Língua Alemã 

 
Itens gramaticais e áreas lexicais correspondentes às áreas temáticas lecionadas, constantes do 
programa em vigor, tendo em conta as Aprendizagens Essenciais e as competências do Perfil do Aluno. 

 


