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PLANO DE ESTUDO DA DISCIPLINA INGLÊS  -1º, 2º e  3º CICLOS- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

2019-2020 

 

 Organização e gestão do currículo (programação e orientações curriculares) 

 Definição de metas e desempenhos 

 Instrumentos e critérios de avaliação 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                       



 

 

 

Objetivos e Metodologias 

 

       O Plano de Estudo da disciplina de Inglês é um documento essencialmente pedagógico, que pretende ser uma ferramenta de trabalho que 

operacionaliza as finalidades do Projeto Educativo e tem como propósito apoiar, de um modo integrado e flexível, os elementos dos grupos 

disciplinares 120, 220 e 330 a planificar, realizar e avaliar o processo de ensino – aprendizagem desta língua estrangeira.  

            Para a construção deste Plano foram seguidos os seguintes procedimentos:  

1. Planificação anual/trimestral, tendo em vista uma sequencialidade lógica das orientações programáticas (aprendizagens essenciais, 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Metas e outros referenciais curriculares e documentos de 

apoio).  

2. Indicação das áreas temáticas e dos conteúdos fundamentais em cada ano de escolaridade de acordo com os domínios de referência: 

léxico e gramática/lexis and grammar, compreensão oral/listening, leitura/reading, interação e produção oral /spoken interaction and 

production, escrita/ writing e domínio intercultural/intercultural domain; 

3. Seleção de instrumentos e critérios de avaliação específicos. 

4. Definição dos perfis de avaliação de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e  o Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas(QECRL, Conselho da Europa, 2001) 

5. Relativamente ao Grupo de docência 120 (1ºCICLO), o Plano de Estudos/Planificação segue em anexo ao presente documento. 
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5º ANO - L.E. I (A1+) 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 

BTWEEN 5 

ESCOLA Dr. FRANCISCO SANCHES 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

Disciplina: Inglês 
Ano: 5.º ano (A1+) 

Ano Letivo: 2018/2019 

 

Metas Curriculares 
Domínio intercultural 

Léxico e Gramática 
Estratégias/ 
Atividades 

Recursos Avaliação 
1.º Período (____ aulas) 

Compreensão Oral  

1. Compreender discursos 
simples, articulados de 
forma clara e pausada. 

Leitura 

2. Ler frases e pequenos 
textos em voz alta. 

3. Compreender textos 
breves e simples.  

4. Utilizar dicionários 
elementares com imagens  

Interação oral  

5. Interagir com o professor 
e/ou com os colegas em 
situações do dia a dia. 

6. Exprimir-se, com ajuda, 
de forma adequada a 
diferentes contextos. 

Unidade 0 – Welcome to BTween 5! 

• Conhecer aspetos culturais de 
países de expressão inglesa 

– estrangeirismos de origem 
inglesa. 

• Localizar, no mapa, alguns 
países de expressão inglesa. 

Unidade 1 – Hello! 

•  Reconhecer informação 
pessoal. 

• Conhecer aspetos culturais de 
países de expressão inglesa 

– bandeiras e capitais 

– símbolos nacionais (Big Ben…).  

• Reconhecer celebrações e datas 
festivas: 

• Itens lexicais, 
relacionados com as áreas 
temáticas 

• Imperativo 

• Itens lexicais, 
relacionados com as áreas 
temáticas 

• Pronomes pessoais 
(sujeito) – A1 

• Present simple: to be 
(afirmativa, negativa, 
interrogativa)  

• Determinantes 
possessivos  

• Observação/descrição de 
imagens 

• Exercícios de ligação 
texto/imagem 

• Preenchimento de tabelas 

• Audição/leitura de diálogos 

• Completamento/escrita de 
diálogos 

• Ordenação de frases 

• Organização de palavras por 
grupos lexicais 

• Elaboração de cartazes 

• Exercícios gramaticais 

• Pergunta/resposta 

• Audição/leitura/repetição de 
palavras/canções/textos 

• Completamento de 

• Manual 

• Caderno de 
atividades 

• CD áudio 

• Dossiê do 
professor  

• e-Manual 
Multimédia 

• Apresentações 
PowerPoint/Prezi 

• Picture dictionary 

• Talking flashcards 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta:  

– participação 

– interesse 

– envolvimento nas 
atividades da aula 

– uso da língua 
inglesa na aula  

– trabalho de casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

– … 

• Avaliação 
formativa 

• Avaliação 



 

– Halloween. 

Unidade 2 – Families 

• Identificar laços de parentesco. 

• Identificar algumas profissões. 

• Identificar alguns elementos da 
família real inglesa. 

• Reconhecer celebrações e datas 
festivas: 

– Christmas.  

• Itens lexicais, 
relacionados com as áreas 
temáticas 

• Present simple: to have 
got (afirmativa, negativa e 
interrogativa)  

• Caso possessivo (A1), uso 
de of 

• Artigo indefinido e 
definido 

• Omissão de the 

palavras/diálogos/frases 

• Ordenação de diálogos 

• Sopa de letras 

• Diálogo em pares 

• Escolha múltipla 

• Palavras cruzadas  

• Atividades de caráter lúdico 

sumativa: 

– testes de 
compreensão oral 

– testes escritos 

– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
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Metas Curriculares 
Domínio intercultural 

 Gramática 
Estratégias/ 
Atividades 

Recursos Avaliação 
2.º Período (____ aulas) 

Produção Oral 

7. Produzir corretamente 
sons, entoações e ritmos 
da língua. 

8. Expressar-se, com 
vocabulário limitado, em 
situações previamente 
preparadas. 

 

Unidade 3 – Home, sweet home 

• Identificar as divisões da casa e o 
mobiliário. 

• Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa: 

– bandeiras e símbolos nacionais. 

• Associar algumas cidades importantes 
aos países estudados. 

• Reconhecer celebrações e datas festivas: 
Valentine’s Day. 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• How big…? 

• Present simple: There + to be 
(afirmativa, negativa e interrogativa)  

• Preposições de lugar 

• Plurais regulares (A1) e irregulares 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas 

• Exercícios de 
compreensão 

• Verdadeiro/falso 

• Preenchimento de 
cartões 

• Reescrita/escrita de 
frases 

• Preenchimento de 
espaços 

• Escrita de textos 

• Livro de 
jogos 

• Flashcards + 
Wordcards 

• Cartazes 

• Jogos 

• Filmes 

• Vídeos 

• Computador 

• 
Desenvolvimento 
e apresentação 
de projetos 

• Portefólio 
(opcional) 

• Autoavaliação 
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Escrita  

9. Produzir, com ajuda, 
frases simples. 

10. Produzir um texto 
simples, de 20 a 30 
palavras. 

Unidade 4 – The way we look 

• Identificar características elementares, 
de personalidade e físicas. 

• Identificar peças de vestuário. 

• Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa 

– bandeiras e símbolos nacionais. 

• Adjetivos/Posição do adjetivo na frase 

• Opostos 

• How tall/How high 

• Pronomes possessivos/Whose 

• Phrasal verb to look for 

• Present continuous (afirmativa, 
negativa e interrogativa) 

breves /convites/ 
postais/ mensagens 

• Entrevista 

• Role-play 

• Trabalho de 
pesquisa 

• Projetor 
multimédia 

• Quadro 

• Leitor de CD 

• Internet 

• … 

3.º Período (____ aulas) 

Unidade 5 – Daily Routines 

• Identificar rotinas diárias. 

• Identificar diferentes tipos de alimentos. 

Unidade 6 – Fun Time 

• Identificar atividades de tempos livres 

• Conhecer aspetos culturais de países de 
expressão inglesa 

– bandeiras e símbolos nacionais. 

• Itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas (lexical chunks) 
• Present simple (afirmativa, negativa e 
interrogativa) 
• Respostas curtas 
• Pronomes interrogativos 
• Advérbios de frequência 
• Some/any/How many 
 
• Like, love, hate + -ing form 
• Pronome interrogativo: why 
• Pronomes pessoais (complemento) 
• Let’s…/Why don’t we…? 
• Conectores: and, but, or, because, so 
• Preposições de movimento 

Extensive Reading: Romeo and Juliet – 2.º Período / 3.º Período          

                                                                                                                  
                         
N                                                                                                                               ota: A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das turmas a lecionar 

in Areal Editores, aebtw5_plan_período 



 

 

 

BTWEEN 6 

 
                         AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

 
 

Disciplina: Inglês 
Ano: 6.º ano (A2) 
Ano Letivo: 2018/2019 

1.º Período                                                                                   PLANIFICAÇÃO ANUAL E DE PERÍODO                                                                               
                                  

 
Organizador/Domínio 

 
 
 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 
 
 

Tópicos/Textos 
 

Conteúdos 
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Áreas temáticas/ 
situacionais 
 
 
 
Competência 
comunicativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competência 
intercultural 

 
 

 
 

Entry Unit – Welcome Back! 
Diagnosis 
 

Unit 1 – Friends and family 

Países e nacionalidades, identificação pessoal; descrição física e psicológica; uso do dicionário; festividades 
 
 
 

●Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 

●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em textos 
diversificados. 

●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a perguntas 
diretas com apoio; participar numa conversa curta de necessidade imediata e do seu interesse; trocar opiniões e 
comparar lugares, objetos e pessoas, usando uma linguagem simples. 

●Interação escrita 
Preencher um formulário com informação pessoal e sobre áreas de interesse básicas; pedir e dar informação sobre 
gostos e preferências de uma forma simples; redigir e responder a posts/tweets curtos com frases curtas sobre 
passatempos, gostos e preferências; responder a uma mensagem de forma simples. 

●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: tempos livres, família e amigos, descrever pessoas, lugares, acontecimentos e atividades 
com apoio de imagens. 

●Produção escrita 
Escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata; expressar opinião sobre os seus 
interesses, utilizando expressões e frases simples do dia a dia. 

 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; descrever 
diferentes elementos da sua cultura, identidade e língua por oposição à cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes; identificar exemplos concretos de 
atitudes de tolerância e respeito intercultural; reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais. 

 
 
 
 
 
 

Entry unit 
 About me  

 Alice Taylor 
 
Unit 1 
 

 My Space 
International 

School 
 

 My Blog 
 

 Who’s that 
girl? 

 

 Film trailer: 
The Emoji 

Movie 
 

 Text messages 
 

 Song: The 
Climb 

 

 Where are 
they? 

 

 Halloween 

 

Lexicais 

 Personal 
informatio
n  

 Hobbies 
 Countries 

and 
nationalities 

 Personal 
Information 

 Physical 
description 

 Personality 

 Dictionary 
Skills 

 Action 
verbs 

 Halloween 
vocabulary 
 

Gramaticais 
 Personal 
pronouns and 
possessive 
determiners 

 Present simple: 
to be 

 Present simple: 
have got 

 Verb + like 

 To be and 
have got 

 Present 
continuous 

 
 
  

Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Recursos Avaliação 



 

 

 

Competência 
estratégica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Comunicar eficazmente em contexto 

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades 
comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral; apresentar uma atividade de Show & Tell, 
com confiança e segurança, à turma e a outros elementos da comunidade educativa, respondendo a perguntas 
colocadas sobre o tema abordado. 
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir 
ativamente os outros; formular perguntas e dar respostas; colaborar em tarefas elementares, pedindo e fazendo 
sugestões simples; planear, organizar, dar conselhos, utilizando estruturas simples e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo. 
● Pensar criticamente 
Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 
autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais independente perante novas aprendizagens. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a 
linguagem necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a 
tarefa em várias tentativas; participar em atividades dramáticas e de role-play; realizar atividades para 
desenvolver a literacia, como trabalhar a sinonímia e antonímia; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Desenvolver uma atitude ativa, autónoma e perseverante perante a própria aprendizagem; monitorizar/avaliar 
progressos e dificuldades na língua inglesa; selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar 
aprendizagens; utilizar dicionários bilingues simples (online e em papel); utilizar os seus conhecimentos prévios da 
língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões pertinentes e comunicar de forma simples em Inglês; 
participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de 

aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar 

atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios e grelhas de progressão de aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de    

atividades 

• Dossiê do 

professor  

• e-Manual 

Multimédia 

 Vídeo 

• Apresentações 

PowerPoint/Prezi 

 Kahoot 

• BTween dictionary 

 Speaking cards 

• Talking flashcards 

 Digicards 

•Flashcards 

 Posters 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação direta:  

– participação 

– interesse 

– envolvimento nas 
atividades da aula 

– uso da língua inglesa 
na aula  

– trabalho de casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

– … 

• Avaliação formativa 

• Avaliação sumativa: 

– testes de 
compreensão oral 

– testes escritos 
– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
- Portefólio 
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1.º Período                                                                                                                                                              Nº. de aulas: 

                                  
 
Organizador/ 

Domínio 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
Tópicos/Textos Conteúdos 



 

 

Áreas 
temáticas/ 
situacionais 
 
Competência 
comunicativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competência 
Intercultural 

 
Competência 
intercultural 

 
 
 

Unit 2 – Daily routines 
Rotinas diárias; figuras públicas; passatempos e interesses; família e amigos; descrição de acontecimentos e 
atividades; festividades 
 
 

●Compreensão oral 

Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que lhe são 
familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples.  
 
●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados; desenvolver a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário familiar.  
 
●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a perguntas 
diretas com apoio; participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são familiares, de necessidade 
imediata e do seu interesse; comunicar uma tarefa simples; trocar opiniões e comparar lugares, objetos e pessoas, 
usando uma linguagem simples.  
 
●Interação escrita 
Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples; responder a uma mensagem de forma 
simples.  
●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: rotinas, família e amigos, descrever acontecimentos e atividades com apoio de 
imagens.  
●Produção escrita 
 Escrever um pequeno texto descritivo sobre a sua rotina diária, acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou  imagens; 
escrever notas e mensagens curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata; expressar opinião sob re os seus 
interesses, utilizando expressões e frases simples do dia-a-dia.  

 Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; descrever 
diferentes elementos da sua cultura.  

 
 
 
 
 

 

●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; 
descrever diferentes elementos da sua cultura.  

 

Unit 2 
 My daily 

routine 

 Short film: 

The notebook 
 

 Taylor Time! 

 

 Song: You 

belong 

with me 
 

 The Rainbow 

Café 

 

 Dylan’s 

weekend 

 

 Weekend 

activities 

 Top 5 things to 

visit in Sydney 

 Christmas 

• Short Story:  
The Hare and 
the Tortoise 
(Poder-se-á 
optar por 1 das 

short stories) 

Lexicais 
 Daily 
activities 

 Household 
Chores 

 Daily 
activities 

 Food and 
drink 

 Weekend 
Activities 

 Christmas 
vocabulary 
 

Gramaticais 
 Present simple 

 Make / Do 

 Adverbs of 
frequency 

 Want / Would 
like 

 Present simple 
and present 
continuous 

 When and while 
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Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Recursos Avaliação 

 
 
Competência 
estratégica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
●Comunicar eficazmente em contexto 
Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades 
comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral. 
 ●Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir 
ativamente os outros, dando razões para justificar as suas conclusões; formular perguntas e dar respostas; demonstrar 
atitudes de inteligência emocional, utilizando expressões para exprimir sentimentos de agrado e desagrado e indicar 
concordância e/ou discordância; colaborar em tarefas elementares, pedindo e fazendo sugestões simples; planear, 
organizar, dar conselhos, utilizando estruturas simples e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 
 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 
 
● Pensar criticamente 
Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 
autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais independente perante novas aprendizagens. 
 

 Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a linguagem 
necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a tarefa em várias 
tentativas; cantar; participar em atividades de role-play; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 
perseverante perante a própria aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; selecionar 
estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar aprendizagens; utilizar os seus conhecimentos prévios da 
língua e a sua experiência pessoal para comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão no final da aula 
para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer 
diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios e grelhas de 
progressão de aprendizagem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do 

professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Vídeo 

• Apresentações 

PowerPoint/Prezi 

• Kahoot 

• BTween dictionary 

•Digicards 

 Speaking cards 

 Talking flashcards 

•Flashcards 

 Posters 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

•Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta:  

– participação 

– interesse 

–envolvimento 
nas atividades 
da aula 

– uso da língua 
inglesa na aula  

– trabalho de 
casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

– … 

• Avaliação 
formativa 

• Avaliação 
sumativa: 

– testes de 
compreensão 
oral 

– testes escritos 
– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
- Portefólio 



 

 
2.º Período               
 
                                                                                                                                                Nr. de aulas: 

                                  
 

Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Tópicos/Textos Conteúdos 

Áreas 
temáticas/ 
situacionais 
 
Competência 
comunicativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Competência 
intercultural 

 
 
 
 

Unit 3 -  School is cool! 
Escola;  figuras públicas; festividades 
 
●Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que 
lhe são familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 
 
●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados. 
 
●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a perguntas 
diretas com apoio; participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são familiares, de 
necessidade imediata e do seu interesse. 
●Interação escrita 
Pedir e dar informação sobre gostos e preferências de uma forma simples. 
●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: escola, descrever lugares. 
 
●Produção escrita 
Escrever um pequeno texto descritivo sobre a sua escola com a ajuda de tópicos; escrever notas e mensagens curtas e 
simples. 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; descrever 
diferentes elementos da sua cultura, identidade e língua por oposição à cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes; identificar exemplos concretos de 
atitudes de tolerância e respeito intercultural; reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais. 
 

 
 

• Jane’s 
timetable 

 
• What’s your 
favourite 
subject? 
 
• Film trailer: 
The Peanuts 
movie 
 
• Song: Better 

when I’m 
dancing 

• Different 
schools 

 
• Video: School 

in 
Britain 
 

 Usain Bolt’s 
school days 

 

 Song: School 
is cool! 

 
 

 

 School 
around the 
world 

• Valentine’s 
Day 

Lexicais 

 School 
subjects 

 School 
rooms/places 

 Vocabulary 
related to 
school 

 Valentine’s 
Day 
vocabulary 

 
 

Gramaticais 

  Adjective + 
preposition 

 See/Watch/ 
Look at 

 Adverbs of 
manner 

 Possessive 
pronouns 
/Whose 

 Past simple: 
to be 
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Organizador/ 

Domínio 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
Recursos Avaliação 

Competência 
estratégica 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

● Comunicar eficazmente em contexto 
Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das 
atividades comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral. 
 ●Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, 
ouvir ativamente os outros e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas 
conclusões; formular perguntas e dar respostas; demonstrar atitudes de inteligência emocional, utilizando 
expressões para exprimir sentimentos de agrado e desagrado e indicar concordância e/ou discordância; planear, 
organizar, utilizando estruturas simples e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 
 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional, recorrendo a aplicações tecnológicas para 
produção e comunicação online. 
● Pensar criticamente 
Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 
autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais independente perante novas aprendizagens. 

 Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a 
linguagem necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a 
tarefa em várias tentativas; cantar; participar em atividades de role-play; desenvolver e participar em projetos e 
atividades interdisciplinares. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; desenvolver uma atitude ativa, autónoma 
e perseverante perante a própria aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; 
selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar aprendizagens; utilizar dicionários 
bilingues simples (online e em papel); utilizar os seus conhecimentos prévios da língua e a sua experiência 
pessoal e comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes 
estratégias de aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios e grelhas de 
progressão de aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 
atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 
Multimédia 

 

 Vídeo 

• Apresentações 
PowerPoint/Prezi 

 kahoot 

• BTween dictionary 

 Digicards 

 Speaking cards 

• Talking flashcards 

•Flashcards 

 Posters 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação direta:  

– participação 

– interesse 

–envolvimento nas 
atividades da aula 

– uso da língua 
inglesa na aula  

– trabalho de casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

… 

• Avaliação formativa 

• Avaliação sumativa: 

– testes de 
compreensão oral 

– testes escritos 
– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
- Portefólio 



 

 

2.º Período                                                                                                                                                              Nº de aulas: 

                                  
 
Organizador/ 

Domínio 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
Tópicos/Textos Conteúdos 

 
 
Áreas 
temáticas/ 
situacionais 
 
Competência 
comunicativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competência 
intercultural 

 
 
 

 
Unit 4 -  Friendly fun 

Escola; figuras históricas; monumentos 
 
●Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que 
lhe são familiares; compreender os acontecimentos principais de uma história, contada de forma clara e 
pausada; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 
 
●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados. 
 
●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a perguntas 
diretas com apoio; participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são familiares, de 
necessidade imediata e do seu interesse; comunicar uma tarefa simples.  
 
●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: escola; (re)contar uma pequena história, sequenciando os acontecimentos, de 
forma simples. 
 
●Produção escrita  
Escrever um pequeno texto descritivo sobre acontecimentos, com a ajuda de tópicos ou imagens.  
 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; descrever 
diferentes elementos da sua cultura, identidade e língua por oposição à cultura anglo-saxónica e à língua inglesa; 
comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes; identificar exemplos concretos 
de atitudes de tolerância e respeito intercultural; reconhecer algumas diferenças entre as relações interculturais. 

 

 Greenfield Junior 

School 
 

 Video: Internet 

safety tips 
 

 It was a great 

day! 

 

 School Family 

Day 

 

 Dani’s blog 

 

 Pronunciation 

 

 Film trailer: 

Despicable me 3 
 

 Song: Love story 

 

 World famous 

 
 
Lexicais 

 School clubs 
 

 Special days 
 

 Historic 
people 
 

 Monuments 
 
Gramaticais  

 Should/Shouldn’t 

 Past simple: there 

+ to be 

 Past simple 

(Regular verbs) 

 Connectors –

Sequencing 
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Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Recursos Avaliação 

Competência 
estratégica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Comunicar eficazmente em contexto 

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades 
comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral. 
 ●Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir 
ativamente os outros; formular perguntas e dar respostas; colaborar em tarefas elementares, pedindo e fazendo 
sugestões simples; planear, organizar, dar conselhos, utilizando estruturas simples. 
 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Contribuir para projetos interdisciplinares que se apliquem ao contexto.  
● Pensar criticamente 
Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 
autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais independente perante novas aprendizagens. 

 Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a 
linguagem necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a 
tarefa em várias tentativas; cantar; participar em atividades de role-play; ler e reproduzir histórias; desenvolver e 
participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 
perseverante perante a própria aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; 
selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar aprendizagens; utilizar dicionários bilingues 
simples (online e em papel); utilizar os seus conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal para 
comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão no final da aula para identificar atividades 
associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios e grelhas de progressão de 
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 
atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 
Multimédia 

 Vídeo 

• Apresentações 
PowerPoint/Prezi 

• Kahoot 

• BTween dictionary 

 

 Speaking cards 

• Talking flashcards 

•Flashcards 

 Posters 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta:  

– participação 

– interesse 

– envolvimento 
nas atividades 
da aula 

– uso da língua 
inglesa na aula  

– trabalho de 
casa 

– pontualidade 

– assiduidade … 

• Avaliação 
formativa 

• Avaliação 
sumativa: 

– testes de 
compreensão 
oral 

– testes escritos 
– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
- Portefólio 



 

 
 

3.º Período                                                                                                                                                              Nº. de aulas: 

                                  
 

Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Tópicos/Textos Conteúdos 

Áreas 
temáticas/ 
situacionais 
 
Competência 
comunicativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competência 
intercultural 

 
 
 

Unit  5 – Around my home 
  Tipos de habitação 
●Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos que 
lhe são familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples.  
●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados; desenvolver a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário 
familiar..  
●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a perguntas 
diretas com apoio; participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são familiares; comparar 
lugares usando uma linguagem simples.  
●Interação escrita 
Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: lojas, serviços públicos, tipos de habitação, descrever lugares com apoio de 
imagens. 
●Produção escrita  
Escrever um pequeno texto descritivo com a ajuda de tópicos. 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; comparar 
os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes. 
 
 
 

 

• BTween@home 

• Smile! 

• Video: At home 

• Fun at home 

• Film trailer: 

Beauty and the 

Beast 

• Beauty and the 

Beast 

• Song: Rude 

•  My week in 

Scotland 

• At the shopping 

Centre 

 Bits of 

Scotland 

 Short Story:  

The Prince and 

the Pauper 

(Poder-se-á 

optar por 1 das 

short stories) 

Lexicais 
Types of homes 
Outside the house 
Rooms 
Things in the home 
Public places and 
shops 
Bits of Scotland 
Gramaticais  

 Past simple -
Irregular verbs 
(affirmative, 

negative and 

interrogative) 

 Reflexive 
pronouns 
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Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
 

Recursos Avaliação 



 

 

Competência 
estratégica 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Comunicar eficazmente em contexto 
Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades 
comunicativas; preparar, repetir, memorizar uma apresentação oral. 
 
 ●Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, revelando atitudes como, por exemplo: saber esperar a sua vez, ouvir 
ativamente os outros; formular perguntas e dar respostas. 
 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Contribuir para projetos interdisciplinares que se apliquem ao contexto. 
 
● Pensar criticamente 
Reunir e associar informação para realizar tarefas e trabalhos ou aprofundar interesses pessoais; desenvolver a 
autonomia intelectual de forma a adotar uma atitude mais independente perante novas aprendizagens. 
 

 Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Demonstrar uma atitude resiliente e assumir riscos de forma a realizar novos trabalhos criativos, produzindo a 
linguagem necessária para apresentar os mesmos ao professor/aos colegas, mesmo que isto implique realizar a tarefa 
em várias tentativas; cantar; participar em atividades de role-play; desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o processo de 
aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; desenvolver uma atitude ativa, autónoma e 
perseverante perante a própria aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa; 
selecionar estratégias eficazes para superar dificuldades e consolidar aprendizagens; utilizar os seus conhecimentos 
prévios da língua e a sua experiência pessoal para comunicar de forma simples em Inglês; participar numa reflexão no 
final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; 
reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios 
e grelhas de progressão de aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 
atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual Multimédia 

 Vídeo 

• Apresentações 
PowerPoint/Prezi 

• Kahoot 

• BTween dictionary 

 

 Speaking cards 

• Talking flashcards 

•Flashcards 

 Posters 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• Avaliação 
diagnóstica 

• Observação 
direta:  

– participação 

– interesse 

– envolvimento 
nas atividades 
da aula 

– uso da língua 
inglesa na aula  

– trabalho de 
casa 

– pontualidade 

– assiduidade 

– … 

• Avaliação 
formativa 

• Avaliação 
sumativa: 

– testes de 
compreensão 
oral 

– testes escritos 
– avaliação da 
oralidade com 
caráter formal 
- Portefólio 
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3.º Período                                                                                                                                                              Nº. de aulas: 

                                  
 
Organizador/ 

Domínio 
Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
Tópicos/Textos Conteúdos 

Áreas 
temáticas/ 
situacionais 
 
Competência 
comunicativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competência 
intercultural 

 
 
 

Unit 6 -  Holiday and travelling 
Férias e viagens; meios de transporte 
 
●Compreensão oral 
Compreender discursos muito simples articulados de forma clara e pausada; seguir conversas sobre assuntos 
que lhe são familiares; identificar o contexto do discurso, a ideia principal e informações simples. 
 
●Compreensão escrita 
Compreender textos simples com vocabulário limitado; identificar a ideia principal e a informação essencial em 
textos diversificados; desenvolver a literacia, compreendendo textos de leitura extensiva com vocabulário 
familiar. 
●Interação oral 
Adequar a forma de tratamento ao interlocutor e ao contexto em situações de role play; responder a 
perguntas diretas com apoio; participar numa conversa curta sobre situações de rotina que lhe são familiares e 
do seu interesse; trocar opiniões e comparar lugares, usando uma linguagem simples. 
●Interação escrita 
Responder a um email, chat ou mensagem de forma simples. 
●Produção oral 
Falar sobre os temas explorados: Viagens, meios de transporte. 
●Produção escrita  
Escrever um pequeno texto descritivo sobre acontecimentos com a ajuda de tópicos; escrever notas e mensagens 
curtas e simples sobre assuntos de necessidade imediata. 
 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer o seu meio e o dos outros para identificar a diversidade cultural em universos diferenciados; 
descrever diferentes elementos da sua cultura, identidade e língua por oposição à cultura anglo-saxónica e à 
língua inglesa; comparar os espaços à sua volta com espaços de realidades culturais diferentes. 
 
 
 

• Adverts 

• Video: 

Interview 

• Holiday plans 

• Public signs 

• Pronunciation 

• A train 

timetable 

• Travelling by 

train 

• Destination: 

New York 

• Film trailer: 

Diary of a Wimpy 

Kid 

• Song: I’m 

going on holiday 

• WebQuest: 

Transport 

Lexicais 

 Holiday activities 

 Packing 

 Means of transport 

 Places of interest in 

New York 

 Leisure activities 

 
Gramaticais  

• Future: be going to 
 

• Prepositions of 
movement 

 

• Comparatives 

• Superlatives 



 

 
7º ANO - L.E. I (A2+) 

 

 
 

1ºperíodo 
 
 

 
 
 

 
 

Unit 1 – About myself                                                                                                 12 lessons 
 

 

Lessons 
Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 

MC 13 / 14 

 
Evaluation Listening 

MC 1 / 2 
Speaking 

MC 6 / 7 / 8 / 9 
Reading 

MC 3 / 4 / 5 
Writing 

MC 10 / 11 
Grammar 

MC 15 

 
 
 
 

8 

- Identity 
 
- Family and pets 
 
- People’s appearance 

- A dialogue 
between friends 
- Song: Just the 
way you are 
- Video: some 

- Starting and 
finishing a 
conversation 
- Talking about 
family 

- A chat room 
- A diary page 
 
 
 

- A comment on a 
chat 
- A diary page 
 
 

- Verbs: 
 to be, have (got) 
 Present Simple 
- Pronouns: 
 personal and 

United States of 
America 
The series: A 
Modern family 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Unit 0 – Warm up                                                                                                         6 lessons  

Lessons 
Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 

MC 12 / 13 

 
Evaluation Listening 

MC 1 / 2 / 3 
Speaking 

MC 6 / 7 / 8 / 9 
Reading 

MC 3 / 4 / 5 
Writing 

MC 10 / 11 
Grammar 

MC 15 

1 
 

- Diagnostic test  

- Greetings and farewells; numbers and dates The 
European 
Union 
Countries 
and 
nationalities 
 

 

Direct and informal 
observation of students’ oral 
and written performance; 

Homework;  Notebook; 
 

 

5 - The United Kingdom and Great Britain 
- The UK cities 
- The USA: states and capitals 
- The European Union 
- Countries and nationalities 
- Personal information 

- Asking about 
name, age, 
nationality 
- Introducing 
oneself, talking 
about oneself 

 

-  A text 
 
 
 

 
 

- A personal fact file 
 
 
 
 

 

- Question words 
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and personality 
 

facts about the 
future 
- Video: 
promotional video 
about the film  

 

 
 

 
  

 
 
 

 

possessive 
 reflexive pronouns 
- Connectors: 
 and, also, too, as 
well, but, however 
 

 
 
 
 

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
 

1 Revision for the test 

2 Written test and Listening test 

1 Oral presentations (5 to 10 students) / Halloween / Bonfire Night 
 

Unit 2 – Hobbies and sports                                                                                      12 lessons 
 

 

Lessons 
Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 

MC 13 / 14 

Evaluation 

Listening 
MC 1 / 2 

Speaking 
MC 6 / 7 / 8 / 9 

Reading 
MC 3 / 4 / 5 

Writing 
MC 10 / 11 

Grammar 
MC 15 

 
8 

- Hobbies 
 
- Sports 
 

- A dialogue 
between friends  

- Song: Set fire to 
the rain 

- Video: The 
Olympic Logo 

- Video: Boccia 
(Paralympic 

Games) 
 
 
 

 

- Starting and 
finishing a 
conversation  
- Inviting – 
accepting / 
refusing 
- Expressing 
one’s opinion 
about sport 
- Talking about 
sports events 

 

-  School notices 
- A news article 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- A telephone 
conversation 
- An enrolment form 
- An interview 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Verbs: 
 Past Simple: to be, 
there to be 
 Past simple: 
regular verbs 
 Past simple: 
irregular verbs 
 
 
 
 

 
 
 
 

South Africa 
Sports Day and 2010 
FIFA World Cup 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

1 Revision for the test 

2 Written test and Listening test 

1 Oral presentations (5 to 10 students) / Christmas 

 



 

 

2ºperíodo 
 

 

 
 
 
 
 
 

Unit 3 – School and friends                                                                                      12 lessons 
 

 

Lessons Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 
MC 13 / 14 

Evaluation 

Listening 
MC 1 / 2 

Speaking 
MC 6 / 7 / 8 / 9 

Reading 
MC 3 / 4 / 5 

Writing 
MC 10 / 11 

Grammar 
MC 15 

 
8 

- School subjects 
 
- Time 
 
- Bullying 
 

- A dialogue 
between friends 
- Song: Hold my 
hand 
- Video:  
anti-bullying ad 
- Video: some facts 

about bullying 

 
 

- Expressing one’s 
opinion about 
school subjects 
- Agreeing, 
disagreeing 
- Talking about 
school events 
 
 
 

 

- An informal 
email 
- A blog comment 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- An informal email 
- A short story 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prepositions: 
- adjective + 
preposition 

Verbs: 
- Modal verbs 
Connectors: 
- since, so 
Adjectives: 
- the comparative  

Phrasal verbs: 
- look after, fill in 

 
 

Canada 
An anti-bullying flashmob 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
 

1 Revision for the test 

2 Written test and Listening test 

1 Oral presentations (5 to 10 students) / St Valentine’s Day 
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Unit 4 – My life, my home                                                                                          12 lessons  

Lessons Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 
MC 13 / 14 

 
Evaluation 

 
 

Listening 
MC 1 / 2 

Speaking 
MC 6 / 7 / 8 / 9 

Reading 
MC 3 / 4 / 5 

Writing 
MC 10 / 11 

Grammar 
MC 15 

 
8 

- Types of houses 
 
- Furniture 
 
- Daily routine 
 
 

- Conversations 
about houses or 
inside the house 
- Song: Home 
- Video: Fun things to 

do at a sleepover 
- Video: Jay’s tiny 

house tour 
 

 

- Comparing 
houses, rooms and 
routines 
- Talking about 
one’s house and 
duties at home 
 

 

- SMSs 
- Post in a blog 
 
 
 
 

- An SMS 
- Text about one’s 
favourite room and 
daily routine 
 

 

Word formation: 
- compound nouns 

Adjectives: 
- the superlative  

 
 

Ireland 
Bono Vox 
 
 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

1 Revision for the test  

2 Written test and Listening test  

1 Oral presentations (5 to 10 students) / Pancake Day  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

3ºperíodo 
 
 

Unit 5 – Shopping around town                                                                               12 lessons 
 

 

Lessons Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 
MC 13 / 14 

Evaluation 

Listening 
MC 1 / 2 

Speaking 
MC 6 / 7 / 8 / 9 

Reading 
MC 3 / 4 / 5 

Writing 
MC 10 / 11 

Grammar 
MC 15 

 
8 

- Shops and leisure 
facilities 
 
- Shopping 
 
- Restaurant 
 
 

- Dialogue between 
friends 
-  Song: Price Tag 
- Video: film trailer 

Shopaholic 
- Video: commercial 
about a famous 
Indian restaurant 
 

 

- Identifying shops 
and saying where 
they are 
- Asking for things 
in a shop 
- Asking and giving 
prices 
- Ordering in a 
restaurant 
 

 
 

- An email 
- A menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  An email 
- A dialogue in a 
restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Connectors: 
- when, while 

Verbs: 
- Past Simple and past 
Continuous 

Pronouns: 
- indefinite pronouns 

 
 
 
 
 

 

Dubai 
The world’s 
largest 
shopping mall 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written 
performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 1 Revision for the test 

2 Written test and Listening test 

1 Oral presentations (5 to 10 students)  
 

 
 
 
 
 
Unit 6 – Around town                                                                                               12 lessons  
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Lessons Vocabulary 
MC 15.21 

Skills 
Culture 
MC 13 / 14 

Evaluation 

Listening 
MC 1 / 2 

Speaking 
MC 6 / 7 / 8 / 9 

Reading 
MC 3 / 4 / 5 

Writing 
MC 10 / 11 

Grammar 
MC 15 

 
8 

- Public facilities 
 
- Giving directions 
 
- Public signs 
 
 
 

- Conversations at 
public places 
-  Song: Lucky 
- Video: Touristic ad 
- Video: Water World 

promotional video 
 

 

- Asking and giving 
directions 
- Talking about 
traditions and 
customs 
 
 
 

 

- Public signs 
- Pamphlet 
(timetable and 
prices) 
 
 
 

 
 

- An enrolment form 
- A short text 
 
 
 
 
 
 

 

Verbs: 
- future forms 

Prepositions: 
- prepositions of 
movement 
Word formation: 
- prefixes and suffixes 
 

 

England 
DOs and 
DON’Ts in 
England 
 
  
 
 
 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written 
performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work;  
Self-evaluation 
 

1 Revision for the test 

2 Written test and Listening test 

1 Oral presentations (5 to 10 students) / Independence Day 

 
**As estratégias de ensino a utilizar no processo de ensino- aprendizagem dos conteúdos linguísticos serão variadas e constam das planificações individuais de cada docente, para cada aula/turma em particular. No 

que se refere aos conteúdos socioculturais, serão objeto de operacionalizações mais dirigidas e partilhadas pela comunidade escolar, a saber: exposições, participações na Rádio e no Jornal, decoração de espaços da 
Escola... 
 
 

NOTA: Cada aula corresponde a uma unidade de cinquenta minutos. A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das turmas a lecionar. 
 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
 

 
 

Comunicar 

eficazmente em 

contexto  

 

- Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades comunicativas e 
escolher a mais apropriada  
- Preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à turma e/ou a outros elementos da comunidade 
educativa  
- Responder com segurança e certeza a perguntas colocadas 
- Participar em atividades de pares e grupos, revelando capacidade para se colocar na posição do outro 
- Pedir e dar informações 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou em trabalho de grupo, minimizando possíveis diferenças e discordâncias 

 

Trabalhar e colaborar 

em pares e pequenos 

grupos  

 

- Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do 
outro 
- Planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades  

Utilizar a literacia 

tecnológica para 

comunicar e aceder 

ao saber em contexto  

 

- Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional 
- Pedir e dar informações por email 
- Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno 
- Participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas onlin 

Pensar criticamente  

  

- Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de 

modo a realizar novas aprendizagens 

- Ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões, 

associando aprendizagens novas a anteriores 
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Relacionar 

conhecimentos de 

forma a desenvolver a 

criatividade em 

contexto  

 

- Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana 

- Participar em atividades diferenciadas e de natureza diversa 

- Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de textos e adaptações de leitura extensiva 

- Desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares 

Desenvolver o 

aprender a aprender 

em contexto de sala 

de aula e aprender a 

regular o processo de 

aprendizagem  

  

- Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à 

aprendizagem 

- Monitorizar/Avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades linguísticas 

- Selecionar, com o apoio do professor, estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas dificuldades e consolidar as aprendizagens 

- Utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em suporte de papel) 

- Utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples 

- Participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao 

cumprimento dos mesmos 

- Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de progressão  

 

Ações estratégicas de ensino orientadas para o Perfil dos Alunos DESCRITORES  

DO PERFIL DOS ALUNOS  

Promover estratégias de aquisição de conhecimento, informação e outros saberes 
relativos aos conteúdos das AE, que impliquem: 
- rigor, articulação e uso progressivamente consistente de conhecimentos 
- seleção de informação pertinente 
- organização sistematizada da leitura e estudo progressivamente autónomo;  
- análise de factos e situações, identificando os seus elementos ou dados 
- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas à compreensão e ao 
uso do saber 
- relações de conteúdos intradisciplinares e interdisciplinares 
 

Conhecedor/ Sabedor/Culto/ Informado  

(A, B, G, I, J)  

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos na:  Criativo  



 

- formulação de hipóteses face a um fenómeno ou evento 

- apresentação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-
problema;  
- criação de um objeto, texto ou solução face a um desafio 
- análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 
sustentando um ponto de vista próprio 
- uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, 
esquemas) 
- criação de soluções estéticas criativas e pessoais 

 

(A, C, D, J)  

 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos 

alunos, incidindo em:  

- expressão de uma tomada de posição ou de um pensamento e apresentação de 

argumentos e contra-argumentos 

- discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar 

- análise de textos com diferentes pontos de vista 

- confronto de argumentos para encontrar semelhanças e consistência interna 

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G)  

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva 

- incentivo à procura e aprofundamento de informação 

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo 

 

Indagador/ Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno:  

- aceitação de pontos de vista diferentes 

- estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões 

- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema 

Respeitador da diferença/do outro  

(A, B, E, F, H) 
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e/ou maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, 

sejam de incidência local, nacional ou global 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de síntese 

- tarefas de planificação, de revisão e de monotorização 

- registo seletivo 

- organização de conteúdos (por exemplo, construção de sumários, registo de 

observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos) 

- promoção do estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização, 

identificando quais os obstáculos e formas de os ultrapassar 
 

Sistematizador/ Organizador  

(A, B, C, I, J)  

 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação 

- organização de questões para terceiros, sobre conteúdos estudados ou a estudar 

- autoavaliação  
 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- ações de comunicação unidirecional e bidirecional 

- ações de resposta, apresentação e iniciativa 
 

Comunicador  

(A, B, D, E, H) 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente 

o aluno para:  

- autoanálise 

- identificação de pontos fracos e fortes das suas aprendizagens 

- descrição de processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

Autoavaliador  

(transversal às áreas) 



 

abordagem de um problema  

- melhoria ou aprofundamento dos saberes, a partir do feedback dos pares 

- reorientação do trabalho, individualmente ou em grupo, a partir do feedback do 

professor  
 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno:  

- colaboração com os outros, apoio a terceiros em tarefas 

- melhoria ou aprofundamento de ações, a partir do feedback dispensado  

- realização de, e apoio a, trabalhos de grupo 
 

Participativo/ Colaborador  

(B, C, D, E, F)  

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- consciencialização de responsabilidades adequadas ao que lhe for pedido  

- organização e realização tendencionalmente autónoma de tarefas  

- cumprimento de compromissos e contratualização de tarefas 

- apresentação de trabalhos com  auto e heteroavaliação  

 

Responsável/ Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J) 

Promover estratégias que induzam: 

- ações solidárias para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização  

- posicionamento perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si 

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento  
 

Cuidador de si e do outro  

(B, E, F, G) 

 

 Manual Escolar: Swoosh 7 (Porto Editora) 

 Leitura Extensiva: “Is That True? 
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8º ANO - L.E. I (B.1) 

 

 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de:  

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA 

Compreensão oral 
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar informações com algum pormenor. 

 
 

Compreensão escrita 
Compreender textos informativos sobre temas abordados no domínio intercultural (personalidades do meio artístico, o mundo dos adolescentes); reconhecer a linha geral de 
argumentação de um texto, mas não necessariamente de forma pormenorizada; identificar as principais conclusões em textos de opinião; ler textos adaptados de leitura extensiva 

 
Interação oral 
Responder de forma pertinente ao discurso do interlocutor; trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando questionado diretamente; interagir, com 
correção, para obter bens e serviços. 

 
Interação escrita 
Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários, mensagens e textos. 
 

 
Produção oral 



 

Expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; falar sobre atividades escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, 
moda, estados emocionais, por exemplo, expressar a sua opinião; interagir, com linguagem de uso corrente, sobre assuntos do dia-a-dia. 
 

Produção escrita 
Produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do quotidiano; escrever ou responder a uma carta informal, email, tweet; escrever uma notícia para o jornal da escola. 

 

COMPETÊNCIA INTERCULTURAL 

Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa; conhecer e descrever temas da atualidade; identificar problemas ambientais e soluções possíveis; 
descrever, de forma sumária, tradições do seu meio cultural; reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos. 

 

 
Sugestão de tópicos a serem trabalhados 
Identificar personalidades do meio artístico; identificar monumentos, museus e locais de interesse a visitar; identificar hábitos alimentares saudáveis. 
 
 
 

COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 

Comunicar eficazmente em contexto 
 

Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre problemas práticos quando questionado diretamente; exprimir situações hipotéticas; preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral com confiança e criatividade, à turma e/ou outros elementos da comunidade educativa; responder com segurança a perguntas colocadas, revelando uma 
opinião crítica devidamente fundamentada; reagir a sentimentos e atitudes do interlocutor. 

 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
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Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar informações e sugestões 
de modo a analisar um problema sob perspetivas novas e expressar a sua opinião; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando 
tarefas e responsabilidades. 

 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir e dar informações por email; contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se aplicam 

ao contexto e experiências do quotidiano do aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online. 

 
Pensar criticamente 
Desenvolver a autonomia e a perseverança de forma a demonstrar atitudes mais tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes; ouvir ativamente, compreender o 
outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, justificando as suas conclusões, associando as novas aprendizagens às anteriores. 

 
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Pesquisar para obter ideias novas; reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos adequados à sua realidade cultural e quotidiana, com impacto nos seus pares; 
desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos publicitários, informativos e textos de leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 

 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais; desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem; monitorizar/avaliar progressos e 
dificuldades na língua inglesa, registando e selecionando estratégias de aprendizagem eficazes para superar essas dificuldades e consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários 
bilingues e monolingues online e em suporte papel); utilizar conhecimentos prévios de língua e a sua experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar de acordo com o seu nível 
de ensino; participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; realizar atividades simples de 
auto e heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de progressão. 
 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 
Promover estratégias de aquisição de conhecimento, informação e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que 
impliquem: 
- rigor, articulação e uso progressivamente consistente de conhecimentos; 

- seleção de informação pertinente; 



 

- organização sistematizada da leitura e do estudo progressivamente autónomo; 

- análise de factos e situações, identificando os seus elementos ou dados; 

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas à compreensão e ao uso do saber; 

- relações intradisciplinares e interdisciplinares. 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos: 

 
- na formulação de hipóteses face a uma situação ou evento; 
- na criação de situações nas quais um conhecimento determinado possa ser aplicado; 
- na proposta de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema; 
- na elaboração de um texto ou apresentação de uma solução face a um desafio; 
- na análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e sustentando um ponto de vista próprio; 
- no uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, esquemas, gráficos); 
- na criação de soluções estéticas criativas e pessoais. 
 
 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, incidindo: 
 
- na mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo simples; 
- na organização de debates simples; 
- na discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico; 
- na análise de textos com diferentes pontos de vista; 
- no confronto de argumentos para encontrar semelhanças e diferenças; 
- na análise de factos, situações, identificando os seus elementos ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 
 
 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
 
- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia progressiva; 
- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  
- recolha de dados e opiniões para análise simples de temáticas em estudo 
 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: 
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- apresentação, aceitação e/ou negação de pontos de vista diferentes; 
- estratégias que induzam respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões; 
- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e/ou maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas 
culturais, sejam de incidência local, nacional ou global. 
 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno: 
 
- tarefas de síntese; 
- tarefas de planificação, revisão e monitorização; 
- registo seletivo; 
- organização de conteúdos (por exemplo, construção de sumários, registos de observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos); 
- promoção do estudo autónomo com o apoio do professor à sua concretização, identificando obstáculos e formas de os ultrapassar. 
 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno: 
 
- questionamento de uma situação; 
- elaboração de questões para os seus pares sobre conteúdos estudados; 
- autoavaliação. 
 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno: 
 
- ações de comunicação unidirecional e bidirecional; 
- elaboração e organização de respostas; 
- ações de apresentação e iniciativa. 
 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente o aluno para: 
 
- autoanálise; 
- identificação de pontos fracos e fortes das suas aprendizagens; 
- descrição de processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou abordagem de um problema; 
- melhoria ou aprofundamento de saberes a partir do feedback dos pares; 



 

- reformulação do trabalho individual ou em grupo a partir do feedback do professor. 
 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno de: 
 
- colaboração com e apoio aos pares, em diversas tarefas; 

- melhoria ou aprofundamento de ações a partir do feedback obtido; 

- realização de e apoio a trabalhos de grupo. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte do aluno: 
 
- responsabilidade adequada ao que lhe for pedido; 

- organização e realização tendencialmente autónoma de tarefas; 

- cumprimento de compromissos e contratualização de tarefas; 

- apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação. 

 

Promover estratégias que induzam: 
 
- ações de solidariedade para com outros nas tarefas de aprendizagem ou na sua organização; 

- posicionamento perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si; 

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

 

 

 

 

 

8º ANO 1ºperíodo 
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Unit 0                                                                                                                                         6 lessons  

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills 
Culture 

 

 
 

Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

1 Diagnostic test  

5 

 
Revision 
parts and items of 
the house, public 
buildings, the 
daily routine 
Dictionary Time 

Filling in gaps 
· Matching pictures 
· The pronunciation 
of long /short 
vowels 

   Verb tenses, 
prepositions of 
place, 
interrogative 
pronouns, 
reflexive 
pronouns, 
prefixes 
and suffixes 

 
United Kingdom, 
USA/UK 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
 

Unit 1 : Wild side                                                                                                                                         12 lessons  

 
 

+/−122 

· Ecology in the wild 
· Eco-friendly sports 
· Sports vs  
environment 
· Forest fires 
· Extreme nature 
· Save the ocean 
 
-Dictionary Time 

Song Waiting on the 
world to change  
Song Lucky Video 
News story about 
natural 
disasters 
 Song Set fire to the 
rain 
Video Soul surfer 

Dialogue in pairs 
· Oral presentation 
· Role-play about a 
news bulletin 
· Asking about 
survival experiences 

Text Wingsuit 
jumping and 
kitesurfing  
Text The Impossible 
Text Bethany 
Hamilton 

 

 
· Writing on a blog 
about eco-friendly 
activities 
· Writing on a blog 
· Posting on a 
social network 

Present Simple 
and adverbs of 
frequency 
· Past Simple 
(regular irregular 
verbs) 
· Used to/didn’t 
use to 

Disasters around the 
world! 
· Surfing spots in 
Hawaii 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 

Homework; notebook; 
Formative test  
Listeningevaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
 

 



 

Unit 2: Food, Glorious Food!                                                                                                                                    12 lessons 
 

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills 
Culture 

 

 
Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

+/−122 

 
-Eating habits 
- Ordering food 
-Eating disorders 
 
· Dictionary Time 

 

Video Food revolution 
Gap filling What is 
bulimia? 
Video Supersize vs 
Superskinny 
Song That power 
Song Hungry, hungry 
 
 

 
· Pair interview and 
class interaction 
· Talking about 
veganism 
· Presentation 
about anorexia 
· Role-play – 
ordering food 
 

Text Food 
revolution 
Let’s have lunch (A) 
Text The food I eat 
Text Lisa goes 
vegetarian 
Text What is 
bulimia? 
Text Growing up 

 
-Writing an e-mail 
- Writing about a 
fashion model 
 

Adjective degrees 
· Countable/ 
Uncountable 
nouns 
+ quantifiers 
(much, many, a 
little, a few, a lot 
of, lots of) 
 · So + adjective 
· So + many/few/ 
much/little 

 
Article for the 
school’s newspaper 
· As American as 
apple pie! 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening evaluat.; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ºPeríodo 
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Unit 3: Good Living 

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills Culture 
 

 
Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

+/−122 

 
· Active and 
sedentary lifestyle 
· Health and exercise 

· Good habits/bad 
habits 
· Teenagers’ feelings 
and emotions 
· Emotional self-
awareness 
 
Dictionary Time 

Video Badwater 
Ultramarathon 
Video How to be 
Song Glitter in the air 
Song Alone 
Video What makes 
you beautiful 
Video beauty 
sketches 

Role-play in pairs 
· Quiz – Role-play 
in pairs 
 

Text Run for your 
life 
Text Wake up it’s a 
new day! 
Text 
Photoshopping 
 
 

· Writing on a 
Facebook page 
· Writing a small 
argumentative text 
· Writing about a 
character 
· Writing an article 
 

 
· Present Perfect 
with for and since 
· Present Perfect 
with time adverbs 
· Present Perfect vs 
Past Simple 

 

· A fitness club 
· South Africa 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 

Homework;notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

 

3ºperíodo 

Unit 4: You’ve got the look 

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills Culture 
 

 
Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

+/−122 

Clothing styles 
· Fashion 
· Awards 
 
Dictionary Time 

 

Video Wear it out 
Song Let her go 
Video Magic mirror 
Song She’s in 
fashion 
Video Taylor Swift 

 

· Role-play in pairs 
· Completing a 
dialogue 
· Dialogue about 
Taylor Swift 

Text Brands 
Text At the 
shopping centre 
Text Love my style 
Text The red carpet 

 

Writing 
· an e-mail 
· a billboard ad 
· Completing a 
dialogue 

 

Connectors 
· Order of adjectives 
· Modal verbs 

 

Speak Out T-shirt 
· NY – Fashion 
capital of the world 

 

Direct observation…; 

Formative test 
Listening evaluat; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 



 

 

 

 

 

Unit 5: At your fingertips 

 

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills 
Culture 

 

 
 

Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

+/−122 

Digital world 
· Internet piracy 
· Media 
Dictionary Time 
· Video games and 
TV 

 

Video Free DVDs 
Video What do you 
do on your tablet? 
Song Moves like 
Jagger 
Song My computer 
Video Caught in the 
web 
Song Count on me 

· Role-play in pairs 
· Quiz 
· Role-play 
· Presentation 
· Dialogue about TV 

viewing habits 

Text Teen pirate 
arrested 
Text From 
chalkboards to 
notebooks 
Text Have you 
got square 
eyes? 

· Writing an article 
on 
a school blog 
· Writing a survey 
· Writing a summary 

 

Relative pronouns: 
who, which, whose, 
that 
· Future tenses 
· Conditional 
sentences types 
0 and 1 

· Silicon Valley 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
 

Unit 6: Tomorrow  and yesteryear 
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**As estratégias de ensino a utilizar no processo de ensino- aprendizagem dos conteúdos linguísticos serão variadas e constam das planificações individuais de cada docente, para cada aula/turma em particular. No 

que se refere aos conteúdos socioculturais, serão objeto de operacionalizações mais dirigidas e partilhadas pela comunidade escolar, a saber: exposições, participações na Rádio e no Jornal, decoração de espaços da 
Escola... 
 
 

NOTA: Cada aula corresponde a uma unidade de cinquenta minutos. A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das turmas a lecionar.
 

 

 

 Manual Escolar: New Wave Revolution (Porto Editora) 

 Leitura Extensiva: “Future Perfect 

 

 

9º ANO - L.E. I (B1/B1+) 

Lessons 
Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

Skills 
Culture 

 

 
 

Evaluation 

Listening Speaking Reading Writing Grammar 

+/−122 

· Robotics 
· Formal and informal 
English 

 

Song Year 3000 
Video Bionic Limbs 
Video Bicentennial 
Man 
Song I would 
Video Living with 
the Amish 
Song Somewhere 
only we know 
Song  Ghetto 
 

Class interaction 
· Quiz – The Amish 
· Dialogue in pairs 

 

Text i-Limb 
Text The secret life 
of an Amish 
teenager 
Text  I’m 
home-schooled 

Writing a message 
to the future 
· Writing an SMS 
conversation 

 

 
· Modal verbs – 
could/couldn’t – 
would/wouldn’t 
· Phrasal verbs 

 

The three laws of 
robotics 
· Pennsylvania 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

 



 

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 
O aluno deve ficar capaz de: 

 
 

Organizador 

 

Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Nível B.1. 

O aluno deve ser capaz de: 

Ações Estratégicas de Ensino 
orientadas para o Perfil dos 

Alunos 

(exemplos) 

 

 

 

 

 

Competência 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão oral 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir 

conversas do dia-a-dia; 

Acompanhar uma apresentação breve sobre temas estudados; 

Compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre 

temas atuais ou de interesse cultural;  

Seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

Compreensão escrita 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; 

identificar os pontos principais em textos jornalísticos; compreender textos 

factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; 

Seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas culturais e 

sociais;  

Ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; utilizar dicionários 

diversificados. 

 

Interação oral 

Recorrer a: 

canções/textos para posterior 

discussão; 

vídeos e filmes para posterior 

discussão; 

imagens, canções e textos para 

apresentação de argumentos e 

contra-argumentos; 

textos para ler em silêncio/em voz 

alta; 

notícias para reportar a informação 

essencial; 

imagens para descrever; 

entrevistas para obter informação; 

role-plays para estimular a 

criatividade; 
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Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e 

reformular o discurso;  

Combinar com o interlocutor, via telemóvel, atividades do dia a dia; 

Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade;  

Trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e 

acontecimentos 

Interação escrita 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral;  

Escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais;  

Responder a um inquérito, postal e/ou email. 

 

Produção oral 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação 

adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; 

produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal 

Produção escrita 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas 

diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo experiências, 

impressões, reações ou sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade 

estudados. 

 

 

Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; 

debates para desenvolver a 

capacidade argumentativa;  

scanning e skimming para obter 

informação de um texto; 

leitura extensiva para cultivar o 

prazer de ler e a criatividade;  

trabalho de projeto, sustentado com 

pesquisa prévia, para desenvolver a 

criatividade; 

vários tipos de texto (cartas postais 

e e-mails) para adquirir mais 

conhecimento e para replicar o 

modelo; 

pesquisa de informação para 

posterior exposição oral planificada; 

atividades de think-pair-share; 

atividades de gap-filling information; 

correção de exercícios em grupo 

para desenvolver a capacidade de 

autoavaliação; 

atividades de brainstorming; 

exercícios de pergunta/resposta, 

resposta de escolha múltipla, 

verdadeiro/falso, correto/errado/sem 



 

1ºPeríodo 

 

 

Competência Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência estratégica 

conhecer universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns 

fatores que dificultam a comunicação intercultural. 

 

Sugestão de tópicos a serem trabalhados 

Reconhecer personalidades do meio artístico, literário, científico e político; 

comentar alguns fatores que dificultam a comunicação intercultural; 

Identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens; 

Identificar e emitir opinião sobre transformações do modo de estar e viver 

 

Comunicar eficazmente em contexto 

Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 

Pensar criticamente  

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 

processo de aprendizagem 

informação, odd one out; 

exercícios de 

correspondência/seleção de opção; 

dedução do sentido de palavras a 

partir do contexto; 

completamento de frases; 

organização/ordenação/listagem de 

informação; 

seleção de sinónimos/antónimos 

num texto; 

sublinhados de informação-chave; 

registo de anotações pertinentes 

para um estudo progressivamente 

autónomo; 

deteção/correção de erros; 

completamento de espaços/tabelas; 

palavras cruzadas e puzzles; 

trabalho em pares/grupo; 

gramáticas e dicionários, online e 

em suporte de papel; 

… 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 
 

      Construir uma Escola de Qualidade  

                                      Ser uma Escola para a Cidadania_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

45 
 

 

 
Unit 1: Global Village@world 
 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

ID9 13.3 · LG9 14.10, 
14.11 

Skills Culture 

Project 
ID9 12.1, 13.2 
· W9 11.4  

 

Evaluation 
Listening 

L9 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 · 
LG9 14.10, 14.11 

Speaking 
SI9 6.1, 7.1, 7.2, 8.3 

SP9 8.1, 8.2, 9.1 

Reading 
R9 3.2, 3.3, 3.4 ·  
L9 1.1, 1.3 
SI9 6.1 · SP9 9.1 

Writing 
W9 10.2, 11.3, 11.4 

Grammar 
LG9 14.2 

+/−12 

· False friends 
· Flying away 
· Gap year 
· Travel abroad 
 

Text Interview 
Video Global mind 
Video Cross 
cultural 
etiquette 

· Oral production 
· Role-play a 
dialogue 
· Debate about 
globalisation 

Text English 
worldwide 
Text I fell in love with 
Verona 
Text Why not take a 

Writing on a blog 
about manners 
· Writing an e-mail to 
a host family 
· Writing a poster 

· Present Perfect 
· Present Perfect vs 
Past Simple 
· Connectors 
 

Royal Gap 
Year 
Volunteer 
Day 
 

Direct and informal 
observation of students’ 
oral and written 
performance; 

Homework;  Notebook; 

Unit 0  

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

ID 13,14; R8 

Skills   

Listening 
L8 

Speaking 
SI 6,8 

Reading 
L8;R8 

Writing 
W8,11 

Grammar 
LG 8,15 

Culture 

Project 
ID 12;W 8, 11 

 

Evaluation 

1 
Diagnostic test 
 

+/−5 

Revision of vocabulary 
Contents 
 
Dictionary Time 
 

Text Healthy eating 
habits 
L8 1.1, 1.3 
Video Junk food 
ads and kids 
L8 1.1, 1.2, 1. 

.Dialogue in pairs 
· Debate in class 
· Presentation to the 
class 
 

Text The food I eat 
 

Writing an article to 
the school newspaper 
 

Revision of 
grammar 
contents 
 

· English 
Speaking 
countries  
· Walt Disney 
· Frank Gehry 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written 
performance; 
Homework;  
Notebook; 

 

 



 

Video Why study 
abroad? 
Text Liverpool 
Video Why take a 
gap year? 
Song On top of the 
world 
 

· Pair-work 
 

gap year? 
 

about International 
Volunteer Day 
 

Formative 
test/worksheet; 
Listening evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
 

 

 

Unit 2: Mixed Race 
 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

 

Skills Culture 

Project 
 ID9 13.1, 13.2, 
13.3;R9 3.2 · L9 
2.1 · W9 11.4 

 

Evaluation 

Listening 
L9 1.1, 2.1 · ID9 12.2 

Speaking 
SI9 6.1, 6.2, 6.3, 7.2 

SP9 8.3, 9.1 

Reading 
R9 3.2, 3.3, 3.4 ·  

L9 1.1 SI9 6.1 · SP9 9.1 

Writing 
W9 10.1, 10.2, 11.2, 11.4 

Grammar 
LG9 14.5 · LG9 14.7 · 
L9 1.1 W9 10.1, 10.2, 

11.2, 11.4 

 

+/−12 

Tolerance 
· Discrimination 
· Human Rights 
 
Dictionary Time 

 

Video Imagine, 
Playing 
for Change 
Text 
Multiculturalism 
Video The effects of 
prejudice and 
discrimination 
Video Cafeteria 
Song Hey brother 
Song Prayer 
Video: Abdul story 

 

 
· Oral interaction 
· Pair-work 
· Debate 
· Class presentation 
 

 
Text Multicultural 
society 
Text Just mix it up! 
Text Myths about 
human trafficking 
 

 
Writing comments on 
a Facebook page 

 

Condit. Type 2 
Song Without you 
· The Gerund (-ing 
form) 
· The infinitive vs –
ing form 
Song All of me 
 

· Canada 
· Fair Trade 
Chocolate 
 

Direct/ informal 
observation of students’ 
oral and written 
performance; 

Homework; notebook; 
Formative worksh.; 
Listening evaluat.; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 
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2º Período 
 
Unit 3: Ready4work 
 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

 ID9 12.1, 13.2, 13.2 
 

Skills 
Culture 

Project 
 ID9 13.2, 13.3 

 

Evaluation 
Listening 

L9 1.1, 1.2, 2.1 · LG9 

14.11 

Speaking 
 

SI9 6.1, 6.2, 7.2, SP9 
8.1, 8.3, 9.1 

Reading 
R9 3.2, 3.3, 3.4 · L9 1.1, 1.2 
SP9 9.1 

Writing 
W8 10.1, 11.1, 11.2 
 L8 1.1 · R8 3.3 

Grammar 
LG9 14.3, 14.1 

+/−12 

· Think big 
· Redefine yourself 
· Volunteering 
 

Video The 
Simpsons 
Video Pain & gain 
Song Hall of fame 
Video Maya Penn 
Text Who is Lorde? 
Video 2011 PSA: 
What will you build? 
Video Youth 
volunteerism 
Video Beyoncé 
helps Kid 
President 
Text Don’t be in a 
party, 
be a party 
 

 
.Pair work 
· Class presentation 
· Debate 
· Oral presentation 
· Role-play 
 

 
Texts A toy maker, a 
story teller, a dreamer… 
Text Maya Penn 
Text Who is Lorde? 
Text Build a better 
future with Habitat 
 

 
· Writing an interview 
to a famous 
Portuguese designer 
· Writing on a blog 
about a public figure 
· Writing an e-mail to 
an organisation 
 

 

 
· Relative clauses 
· Present Perfect 
Continuous 
· Paired 
Conjunctions 
 

 
Humanitarian 
Day 
 

Direct and informal 
observation of students’ 
oral and written 
performance; 

Homework;  Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

 

 

 
 

 

 



 

 

Unit 4:Looking for adventure 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

 ID9  13.3 
 

Skills 
Culture 

Project 
 ID9 12.12, 12.14 
R9 3.2 

 

Evaluation 

Listening 
L9 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

Speaking 
SI9 6.1, 6.3, 7.2 

SP9 8.1, 8.3, 9.1 

Reading 
R9 3.1, 3.2, 3.3 · L9 1.1 

Writing 
W9 10.1, 10.2, 11.4 

Grammar 
LG9 14.2 

 
 
 
 
 
 
 
+/−12 

 
· Adventure 
· Summer Camp 
activities 
· Hobbyist 
 
 

 
Video Australia 
advertises the best 
job 
ever 
Text At the travel 
agency 
Video InterRail 
Video Camp for all 
Song Happy 
Video Hobbies 
 

 
· Oral interaction 
· Role-play 
· Debate 
· Pair-work 

 

 
Text The best job in 
the world 
Text Growth through 
challenge 
Text How to have a 
good teen life 

 

 
· Writing an article 
about interrailing 
· Writing a poster 
· Writing a text 

 

 
· Past Continuous 
· Past Perfect 
(revision) 
· Connectors 
 

 
· Summer 
Camp 
· Celebs and 
hobbies 

 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project work; 
Self-evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.º PERÍODO 
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Unit 5: Change your mindset 
 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

  
ID9 13.3 · R9 4.1 

Skills 
Culture 

Project 
 ID9 12.1, 13.3 
 

 

Evaluation 

Listening 
L9 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 

Speaking 
SI9 6.1, 6.3, 6.4, 7.2 

SP9 8.1, 8.2, 9.1 

Reading 
R9 3.2, 3.3, 3.4 · L9 1.1, 1.2 

SP9 9.1 

Writing 
W9 10.1, 10.2, 11.3, 11.4 

Grammar 
LG9 14, 14.4, 14.6 · L9 

1.1 

 

+/−12 

. Peer pressure 
· Addicted to… 
· Digital and social 
media 
 
Dictionary Time 

 

Song Am I wrong 
Video Free DVDs 
Video How to handle 
peer pressure 
Video Dermablend 
professional 
Video Megan 
Massacre, 
tips and tales 
Video Her, movie 
trailer 
Text Bad language 
Video Phubbing: a 
new 
word is born 
 

· Oral interaction 
· Role-play a 
dialogue 
· Debate 
· Dialogue 
 Texts Teen 

perspective: Peer 
pressure 
Text Getting inked 
Text Friends on a 
screen 

 

Writing an e-mail 
· Writing an online 
magazine article 
about fashion trends 
· Writing a slogan 

 

· Reported speech – 
statements 
· Language 
awareness 
· Reported speech – 
questions, requests 
and commands 
· Reported speech – 
suggest / explain 
Song: Alive 

 

 
Body Art 
 

Direct and informal 
observation of 
students’ oral and 
written 
performance; 
Homework;  

Notebook; 
Formative 
test/worksheet; 
Listening 
evaluation; 
Progress test; 
Pair/project 
work; Self-
evaluation 

 

 

 

 

 



 

Unit 6:Skills for tomorrow 

Lessons 

Intercultural 

Domain 
Vocabulary 

ID9 13.3  

Skills Culture 

Project 
  
ID9 13.3 · R9 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 
W9 11.4 · LG9 14.11 

 

Evaluation 

Listening 
L9 1.1, 1.2, 2.1 

Speaking 
SI9 6.1, 7.2 · SP9 8.3, 

9.1 

Reading 
R9 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

L9 1.1, 1.2 · SP9 9.1 

Writing 
W9 10.1, 11.4 

Grammar 
LG9 14.9 

 

 

 

+/−10 

· Hoax and reality 
· Education and 
technology 

Video Megan Fox 
becomes first death 
hoax victim 
Video Technology in 
Education: a future 
classroom 
Video Be a digital 
citizen 
Text Tech classroom 
 

· Class interaction 
· Oral interaction 
· Oral 
presentation 
in groups 

 

Text How to check out 
a hoax 
Text Intercultural skills 
and critical thinking 

 

· Writing a fake news 
article 
· Writing the lyrics of 
a rap song 

 

 

Question-tags 
· Passive voice – 
Present Simple 
and 
Past Simple 

 

· April Fools’ Day 
· Digital 
Citizenship 

 

 

 

 
 
 
 

**As estratégias de ensino a utilizar no processo de ensino- aprendizagem dos conteúdos linguísticos serão variadas e constam das planificações individuais de cada docente, para cada aula/turma 
em particular. No que se refere aos conteúdos socioculturais, serão objeto de operacionalizações mais dirigidas e partilhadas pela comunidade escolar, a saber: exposições, participações na Rádio 
e no Jornal, decoração de espaços da Escola... 
 
 
NOTA: Cada aula corresponde a uma unidade de cinquenta minutos. A planificação poderá ser ajustada em função do número de aulas por período e do perfil das turmas a lecionar. 

 

 

 

 Manual Escolar: New Wave Revolution_9ºano (Porto Editora) 

 Leitura Extensiva: “The curious case of Benjamin Button ” 
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PLANIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO – DEPARTAMENTO:   LÍNGUAS               DISCIPLINA: INGLÊS 

Domínios e subdomínios de avaliação Indicadores de avaliação Instrumentos de avaliação 
 Valor 

% 
 

Valor 

% 
 

Valor 

% 
1 2 3 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 

 

 

 

 

 

 

80 

Conhecimento e 

compreensão dos 

conteúdos 

20 

Identificação dos conteúdos tratados na disciplina:     
domínio dos conteúdos para a realização das tarefas     
identificação de realidades interculturais distintas      

Comunicação 20 

Domínio dos códigos que capacitam para a leitura escrita 

e produção oral: 

    

compreensão de mensagens em diferentes suportes     
interação/produção oral     

C
ap

ac
id

ad
es

  Pesquisa e 

organização da 

informação 

25 

Pesquisa sobre a matéria     
Organização da informação     
Apresentação de novo(s) produto(s)     

Participação no 

Trabalho  
15 

Cooperação no trabalho da aula, individualmente e em 

grupo. 

    

A
ti

tu
d

es
 

 

 

 

20 

Avaliação 10 

Avaliação do trabalho / participação na avaliação do 

trabalho dos outros. 

    

Constatação das necessidades e procura de ajuda e 

apoio. 

    

Responsabilidade 

como estudante 
10 

Pontualidade / Cumprimento de prazos.     
Participação nas tarefas de aprendizagem / Planeamento 

das etapas de trabalho. 

    

 

 

 



 

1. Instrumentos de avaliação: 

 
 

 
    As técnicas e instrumentos a utilizar devem estar de acordo com o trabalho desenvolvido com os alunos e devem ser adequadas ao tipo 

de informação procurada e ao nível de desenvolvimento dos alunos. Através da observação sistemática, efetua-se a recolha dos dados, 

sendo para tal necessário o recurso a diversos instrumentos de registo, tais como: 

 
 Grelhas de observação* na sala de aula (assiduidade, pontualidade, comportamento, interesse, empenho, trabalhos de casa, participação 

oral, realização de tarefas diversificadas); 

 Testes/ atividades de avaliação diagnóstica; 

 Fichas formativas; 

 Testes sumativos 

 Trabalho de investigação; 

 Cadernos diários; 

 Debates; 

 Diálogo com os alunos; 

 Registos de auto e heteroavaliação dos alunos. 

 

* A observação pode, porém, revestir formas mais breves, não sendo de excluir a observação direta, intuitiva e pontual. 

 

 

 

 

 

2. Perfil de Avaliação / Atribuição de classificações 
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Áreas de Competências 
 (cf PASEO) 

Descritores de Desempenho em consonância com s AE e as áreas de competência do 
PASEO 

(Demonstram que o/a aluno/a) 

A - Linguagens e textos  

A.1-utilizar de modo proficiente às línguas (língua materna e 
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à ciência; 

A.2-aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes 
contextos de comunicação, em ambientes analógico e 
digital; 

A.3-dominar capacidades nucleares de compreensão e de 
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal. 

 

5. Utiliza/aplica/domina muito bem a língua portuguesa e linguagens específicas das disciplinas; 

4. Utiliza/aplica/domina com segurança a língua portuguesa e linguagens específicas das disciplinas; 

3. Utiliza/aplica/domina satisfatoriamente a língua portuguesa e linguagens específicas das disciplinas; 

2. e 1. Utiliza/ aplica/domina de forma pouco satisfatória a língua portuguesa e linguagens específicas das 
disciplinas. 

B - Informação e comunicação 

B.1-utilizar e dominar instrumentos diversificados para 
pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação, de forma crítica e autónoma, verificando 
diferentes fontes documentais e a sua credibilidade;  

B.2-transformar a informação em conhecimento;  

B.3-colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma 
adequada e segura, utilizando diferentes tipos de 
ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente.  

 

5. Utiliza/domina fontes de informação diversificadas (analógicas e digitais),transforma/colabora, imprimindo 
identidade aos seus trabalhos, demonstrando criatividade; 

4. Utiliza/domina fontes de informação diversificadas (analógicas e digitais),transforma/colabora de forma 
crítica e autónoma imprimindo identidade aos seus trabalhos; 

3. Utiliza/domina fontes de informação diversificadas (analógicas e digitais),transforma/colabora com algumas 
dificuldades; 

2 e 1. Não utiliza/não domina fontes de informação diversificadas (analógicas e digitais) e revela muita 
dificuldade em transformar e colaborar. 



 

      

 

 

 

 

 

 

Áreas de Competências 
 (cf PASEO) 

Descritores de Desempenho em consonância com s AE e as áreas de competência do 
PASEO 

(Demonstram que o/a aluno/a) 

 
 
C - Raciocínio e resolução de problemas 

C.1-interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;  

C.2-gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;  

C.3-desenvolver processos conducentes à construção de produtos 
e de conhecimento, usando recursos diversificados.  

 

5. Interpreta informação / gere projetos / toma decisões / desenvolve processos que conduzem à construção de 
produtos e de conhecimento sem quaisquer dificuldades; 

4. Interpreta informação / gere projetos / toma decisões / desenvolve processos que conduzem à construção de 
produtos e de conhecimento;  

3. Interpreta informação / gere projetos / toma decisões / desenvolve processos que conduzem à construção de 
produtos e de conhecimento, com dificuldade em alguns descritores;  

2 e 1. Interpreta informação / gere projetos / toma decisões / desenvolve processos que conduzem à construção 
de produtos e de conhecimento com muita dificuldade. 

 
  D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

D.1-pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma 
lógica, observando, analisando informação, experiências ou 
ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou 
explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada;  

D.2-convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e 
humanística, utilizando diferentes metodologias e 
ferramentas para pensarem criticamente;  

D.3-prever e avaliar o impacto das suas decisões;  

D.4-desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e 
inovadora, como resultado da interação com outros ou da 
reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas 
de aprendizagem. 

 

 

 

5. Pensa com profundidade, de forma lógica e criativa, mobilizando conhecimentos / desenvolve projetos e 
ideias / prevê e avalia o impacto das suas decisões, de forma autónoma; 

4. Pensa de forma lógica / mobiliza conhecimentos / desenvolve projetos e ideias / prevê e avalia o impacto das 
suas decisões, com alguma autonomia; 

3. Pensa de forma lógica / mobiliza conhecimentos / desenvolve projetos e ideias / avaliando o impacto das suas 
decisões, satisfatoriamente. 

2. e 1. Revela muitas dificuldades em pensar de forma lógica, mobilizar conhecimentos, desenvolver projetos 
/ideias e avaliar o impacto das suas decisões. 
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Áreas de Competências 
 (cf PASEO) 

Descritores de Desempenho em consonância com s AE e as áreas de competência do PASEO 
(Demonstram que o/a aluno/a) 

E - Relacionamento interpessoal 

 

E.1-adequar comportamentos em contextos de 
cooperação, partilha, colaboração e competição;  

E.2- trabalhar em equipa e usar diferentes meios para 
comunicar presencialmente e em rede;  

E.3- interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e 
argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de 
vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e 
participar na sociedade. 

5. Trabalha em grupo / interage com tolerância e empatia, contribuindo para um bom clima de aprendizagem, 

revelando grande responsabilidade; 

4. Trabalha em equipa / interage com tolerância e empatia contribuindo para um bom clima de aprendizagem, 
revelando responsabilidade; 

3. Trabalha em equipa / interage com tolerância e empatia contribuindo para um bom clima de aprendizagem, 
revelando alguma responsabilidade; 

2 e 1. Revela dificuldade em trabalhar em equipa, em interagir com tolerância e empatia, não contribuindo para um 
bom clima de aprendizagem. 

F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

F.1-estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e 
comportamentos;  

F.2- identificar áreas de interesse e de necessidade de 
aquisição de novas competências; 

F.3- consolidar e aprofundar as competências que já 
possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida;  

F.4-estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar 
projetos, com sentido de responsabilidade e autonomia. 

5. Identifica/consolida e aprofunda/competências tendo em vista a sua cidadania com sentido de responsabilidade 
e autonomia; 

4. Identifica, consolida e aprofunda competências tendo em vista a sua cidadania com sentido de responsabilidade; 

3. Identifica, consolida e aprofunda satisfatoriamente competências tendo em vista a sua cidadania; 

2. e 1.  Revela dificuldades em identificar, consolidar e aprofundar competências tendo em vista a sua cidadania. 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 

G.1-adotar comportamentos que promovem a saúde e o 
bem-estar, designadamente nos hábitos quotidianos, 
na alimentação, nos consumos, na prática de 
exercício físico, na sexualidade e nas suas relações 
com o ambiente e a sociedade;  

G.2-compreender os equilíbrios e as fragilidades do 
mundo natural na adoção de comportamentos que 
respondam aos grandes desafios globais do 
ambiente;  

G.3-manifestar consciência e responsabilidade ambiental e 
social, trabalhando colaborativamente para o bem 
comum, com vista à construção de um futuro 
sustentável;  

5. Adota comportamentos de bem-estar e hábitos saudáveis / manifesta consciência ambiental e social / valoriza o 
trabalho colaborativo para o bem comum, autónoma e criticamente; 

4. Adota comportamentos de bem-estar e hábitos saudáveis / manifesta consciência ambiental e social / valoriza o 
trabalho colaborativo para o bem comum, autonomamente; 

3. Adota comportamentos de bem-estar e hábitos saudáveis / manifesta consciência ambiental e social / valoriza o 
trabalho colaborativo para o bem comum, satisfatoriamente; 

2. e 1. Revela dificuldade em adotar comportamentos de bem-estar e hábitos saudáveis, em manifestar 
consciência ambiental e social e valorizar o trabalho colaborativo para o bem comum. 



 

 

 
 

H - Sensibilidade estética e artística 

H.1-reconhecer as especificidades e as intencionalidades 
das diferentes manifestações culturais;  

H.2-experimentar processos próprios das diferentes 
formas de arte;  

H.3- apreciar criticamente as realidades artísticas, em 
diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com 
os diversos universos culturais;  

H.4-valorizar o papel das várias formas de expressão 
artística e do património material e imaterial na vida e 
na cultura das comunidades;  

H.5- compreender processos e fenómenos científicos que 
permitam a tomada de decisão e a participação em 
fóruns de cidadania.  

5. Reconhece / experimenta / aprecia / valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património 
material e imaterial, de forma consistente; 

4. Reconhece / experimenta / aprecia / valoriza o papel das várias formas de expressão artística e património 
material e imaterial; 

3. Reconhece / experimenta / aprecia / valoriza, com imprecisões, o papel das várias formas de expressão artística 
e património material e imaterial; 

2 e 1. Revela dificuldades em reconhecer / experimentar / apreciar /valorizar o papel das várias formas de 
expressão artística e património material e imaterial. 

I - Saber científico, técnico e tecnológico 

I.1-manipular e manusear materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas;  

I.2-executar operações técnicas, segundo uma 
metodologia de trabalho adequada, para atingir um 
objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão 
fundamentada, adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa. 

I.3- adequar a ação de transformação e criação de 
produtos aos diferentes contextos naturais, 
tecnológicos e socioculturais, em atividades 
experimentais, projetos e aplicações práticas 
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais.  

5. Compreende processos e fenómenos científicos / manuseia material e instrumentos diversificados/ executa 
operações técnicas e adequa a ação de transformação de produtos aos diferentes contextos, de forma autónoma 
e responsável; 

4. Compreende processos científicos / manuseia material e equipamento com correção e respeito pelas normas de 
segurança, utilizando materiais e metodologias adequadas;  

3. Compreende processos científicos / manuseia material e equipamento com correção e respeito pelas normas de 
segurança, utilizando materiais e metodologias adequadas, de forma parcial; 

2 e 1. Revela dificuldades em compreender processos científico, em manusear material e equipamento com 
correção e respeito pelas normas de segurança, utilizando materiais e metodologias adequadas. 

J - Consciência e domínio do corpo 

J.1-realizar atividades motoras, locomotoras, não-
locomotoras e manipulativas, integradas nas 
diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do 
seu próprio corpo com o espaço;  

J.2-dominar a capacidade percetivo-motora (imagem 
corporal, direcionalidade, afinamento percetivo e 
estruturação espacial e temporal);  

J.3-ter consciência de si próprio a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a 
estabelecer consigo próprio e com os outros uma 

relação harmoniosa e salutar. 
 

5. Revela consciência de si próprio a todos os níveis / adequa a postura às atividades / estabelece plenamente 
com os outros, uma relação harmoniosa e salutar;  

4. Revela consciência de si próprio a todos os níveis / adequa a postura às atividades/ estabelece com os outros 
uma relação harmoniosa e salutar; 

3. Revela consciência de si próprio a todos os níveis / adequa a postura às atividades / estabelece 
satisfatoriamente com os outros, uma relação harmoniosa e salutar; 

2 e 1. Tem dificuldades em revelar consciência de si próprio, adequar a postura às atividades e estabelecer com os 
outros uma relação harmoniosa e salutar. 
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Nota: O aluno poderá não evidenciar cumulativamente todas as caraterísticas definidas no respetivo Perfil de Avaliação/ Classificação 

 
Valores de referência 

Níveis de desempenho 

90% a 100% 5 - Excelente (Ex) 

70% a 89% 4 - Satisfaz Bastante (SB) 

50% a 69% 3 - Satisfaz (S) 

20% a 49% 2 - Não Satisfaz (NS) 

0% a 19% 1 - Não Satisfaz (NS) 

2.º e 3.º ciclos  Notação qualitativa e quantitativa. 



 

 

 

 

 

3. PERFIS DE SAÍDA DO ALUNO em cada ano de escolaridade  

 

   A organização dos processos de ensino - aprendizagem implica que se defina o que se espera que o aluno seja capaz de fazer 

no final de cada ano e do ciclo, isto é, que se definam perfis de saída. Estes baseiam-se nas METAS CURRICULARES DE INGLÊS, 

homologadas em 31 de julho de 2015 e cuja entrada em vigor está a ser feita de forma sequencial, desde o ano letivo 2015/2016, 

tendo sido redefinida a correspondência entre os níveis de proficiência do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas e os anos de escolaridade para a aprendizagem do Inglês, desde o 3ºano de escolaridade (quadro abaixo). 

 
     

2ºciclo EB 5ºANO A1+ 

6ºANO A2 

 

3ºCiclo EB 

7ºANO A2+ 

8ºANO B1 

9ºANO B1/B1+ 

            
 
 
AEFS, Setembro 2019 

 
A coordenadora da disciplina, 

 
 

_____________________________________ 
 

/Helena Alpoim Fernandes/ 


