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METAS DE APRENDIZAGEM/ 3ºciclo / Inglês Nível 4 / 8º ano 

Compreensão Oral 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e textos curtos (anúncios públicos, 

mensagens telefónicas, noticiários, reportagens, publicidades, canções, clips, entre outros) sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses 

próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de forma 

clara e pausada. 

Compreensão 

escrita 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno compreende as ideias principais e informação relevante explícita em mensagens e textos simples e curtos (cartas e 

mensagens, folhetos, ementas, horários, avisos, artigos de imprensa, textos literários, entre outros) que descrevam e/ou narrem experiências pessoais e 

situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos essencialmente por frases simples e vocabulário muito 

frequente. 

Interação Oral 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno interage em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares. Troca ideias, informações e 

opiniões sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, interesses próprios e temas da atualidade, tendo em conta o discurso do interlocutor e 

respeitando os princípios de delicadeza. Usa vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando as estruturas gramaticais adequadas. Pronúncia de forma 

suficientemente clara para ser entendido. 

Interação Escrita 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno escreve cartas e mensagens diversas (70-90palavras). Pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do 

quotidiano, experiências pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões. Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das 

mensagens e cartas, adequando-as ao destinatário. Utiliza vocabulário muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de 

coordenação e subordinação. 

Produção oral 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. Descreve o meio envolvente e 

situações do quotidiano; conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e exprime opiniões, gostos e preferências 

sobre temas da atualidade. Usa vocabulário muito frequente e frases simples mobilizando estruturas gramaticais elementares. Pronuncia de forma 

suficientemente clara para ser 

entendido. 

Produção escrita 

Nível de Desempenho - A2.2 (QECRL) O aluno escreve textos diversos (70-90 palavras). Descreve situações do quotidiano; conta experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados e exprime opiniões, gostos e preferências. Respeita as convenções textuais e utiliza vocabulário 

muito frequente e frases curtas, articulando as ideias com diferentes conectores de coordenação e subordinação. 

 
 
 

OBJETIVOS (1.º, 2.º e 3.º períodos) 

oUsar a língua inglesa em apropriação progressiva das regras do sistema e do seu funcionamento, num crescendo de adequação e fluência; 
o Interpretar e produzir diferentes tipos de texto usando as competências discursiva e estratégica com crescente autonomia; 
o Relacionar-se com a cultura anglo-americana, questionando padrões de comportamento diversificados no âmbito da área de experiência deste programa; 
o Manifestar, pela partilha de informação, ideias e opiniões, atitudes positivas perante universos culturais e sociais diferenciados - o(s) colega(s), o professor, a(s) cultura(s)alvo; 
o Integrar e desenvolver na sua prática atitudes de responsabilidade, cooperação escolaridade; 
o Desenvolver estratégias de superação de dificuldades e resolução de problemas, aceitando o risco como forma natural de aprender; 
o Assumir a sua individualidade/singularidade pelo confronto de ideias e pelo exercício do espírito crítico; 
o Utilizar e desenvolver estratégias adequadas à organização do seu processo de aprendizagem. 
 



 

 
Calendarização 

Unidade/ 
Textos 

Conteúdo 
sociocultural 

Língua inglesa 
Situações de aprendizagem 

Produção e interpretação de textos 
(ouvir, falar, ler, escrever) 

Recursos 
Instrumentos 
de Avaliação 

1º Período 
( 24 aulas 

aprox ) 

Unidadeinicial 
Welcome back  
 

 

Revisão: 
Identificação pessoal 
Países de expressão 
inglesa 
 
 

Revisão: Possessive 
determiners; question words; 
verb tenses; prepositions 
 
 

• Audição/leitura de textos, 

canções… 

• Descrição de imagens 

• Preenchimento de tabelas 

- Exercícios de:verdadeiro/falso 

- escolha múltipla 

- identificação de informação no 

texto 

- sinonímia  / antonímia 

- correspondência 

- preenchimento de espaços 

• Resposta a perguntas de 

compreensão 

• Diálogo 

• Entrevista 

• Dramatização 

• Discussão 

- Escrita de:frases 

- parágrafos 

- mensagens 

- e-mailpessoal 

- postal 

- diálogos 

- carta informal 

- entrevista 

- texto descritivo 

- notícia 

• Trabalho de pesquisa 

• Desenvolvimento e 

apresentação de projeto  

Quadro 

Manual 

CD 

Livro de 
atividades 

Fichas de 
trabalho 

Livro de jogos 

Manual 
interativo 

Flashcards 

Transparências 

Computador 

Projetor 

… 

Observação 
direta 

Atividades de 
aula 

Testes 
diagnósticos 

Testes 
formativos 

Testes formais 
de avaliação 
escrita e oral 

Portefólio/Cad
erno Diário 

Trabalhos 
produzidos 
pelo aluno 

Autoavaliação 

Heteroavaliaçã
o 

 

 

 

Unidade 1- 
Time out 

 

 

 

Atividades de 
lazer/hobbies 
Locais de interesse a 
visitar (Dublin; Canada) 
Monumentos, museus e 
lugares famosos na Grã-
Bretanha  
Tipos de férias 
Atrações turísticas em 
cidades/países de 
expressão inglesa 

Collocations: make, do,play, go, 
do and have 
Present simple 
Question words 
Pronouns and determiners 
Present simple and present 
continuous 
Past simple 
Past simple vs past continuous 

 

Unidade 2- 
Food and 
Health  

 

 

 

 

Alimentação: 
alimentação saudável; 
hábitos alimentares; 
tipos de alimentos; 
pratos típicos 
No restaurante: 
ementas; entradas; 
pratos principais; 
sobremesas e bebidas 
 
 

Nomes contáveis e não 
contáveis 
Partitivos 
Used to/ didn’t use to 
I used to… /I usually… 
Quantificadores: much, many,a 
lot of / lots of, a few, a little 
Adjetivos 
Verbosmodais: can, could, may, 
might, would 
Would you like…?/ Do you 
want…? 



 

Calendarização 
Unidade/ 

Textos 
Conteúdo 

sociocultural 
Língua inglesa 

Produção e interpretação de 
textos 

(ouvir, falar, ler, escrever) 
Recursos 

Instrumentos 
de avaliação 

2º Período  
( 24 aulas  
aprox.) 

Unidade 3 
Teen time 

Adolescentes: estados 

emocionais 

Moda 

Estilos e aparência física  

 

So and such 
Present perfect 
Time expressions: already, ever, 
never, just, for, since, yet 
Phrasal verb to look 
Present perfect vs. past simple 
Adjective formation: prefixes 
and suffixes 
Order of adjectives 
Linking words 
 

• Audição/leitura de textos, 

canções… 

• Descrição de imagens 

• Preenchimento de tabelas 

- Exercícios de:verdadeiro/falso 

- escolha múltipla 

- identificação de informação no 

texto 

- sinonímia  / antonímia 

- correspondência 

- preenchimento de espaços 

• Resposta a perguntas de 

compreensão 

• Diálogo 

• Entrevista 

• Dramatização 

• Discussão 

- Escrita de:frases 

- parágrafos 

- mensagens 

- e-mailpessoal 

- postal 

- diálogos 

- carta informal 

- entrevista 

- texto descritivo 

- notícia 

• Trabalho de pesquisa 

Desenvolvimento e apresentação 
de projeto 
 

Quadro 

Manual 

CD 

Livro de 
atividades 

Fichas de 
trabalho 

Livro de jogos 

Manual 
interativo 

Flashcards 

Transparências 

Computador 

Projetor 

… 

Observação 
direta 

Atividades de 
aula 

Testes 
diagnósticos 

Testes 
formativos 

Testes formais 
de avaliação 
escrita e oral 

Portefólio/Cad
erno Diário 

Trabalhos 
produzidos 
pelo aluno 

Autoavaliação 

Heteroavaliaçã
o 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade 4 
Teens&Media  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meios de comunicação 
social 
Tipos de programas 
televisivos 
Tipos de revistas e 
jornais 
Secções de um jornal 
Usos da Internet 
Evolução dos media 
 
 
 
 
 

 

Gerund  
(-ing form) 
Phrasal verbs: to turn on …. 
/tune into / log in… 
Infinitive 
Relative pronouns 
Must and have to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendarização 
Unidade/ 

Textos 
Conteúdo 

sociocultural 
Língua inglesa 

Estratégias/ 
Atividades 

(ouvir, falar, ler, escrever) 
Recursos 

Instrumentos 
de avaliação 

3º período 
( 16 aulas  

aprox.) 

Unidade 5- 
Green Living 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O meio ambiente: 
problemas e soluções 
possíveis 
 
Comemorações: Dia da 
Terra 
 
Celebridades amigas do 
ambiente 
 
Espécies em vias de 
extinção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The future: will 
 
Conditional sentences: 
zero and first conditional 
 
The future: be going to 
Be going to/will 
 
Reported speech  
 
Indefinite pronouns 
 
Double negative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazer correspondências 
• Audição/leitura de textos, 

canções… 

• Descrição de imagens 

• Preenchimento de tabelas 

- Exercícios de:verdadeiro/falso 

- escolha múltipla 

- identificação de informação no 

texto 

- sinonímia  / antonímia 

- correspondência 

- preenchimento de espaços 

• Resposta a perguntas de 

compreensão 

• Diálogo 

• Entrevista 

• Dramatização 

• Discussão 

- Escrita de:frases 

- parágrafos 

- mensagens 

- e-mailpessoal 

- postal 

- diálogos 

- carta informal 

- entrevista 

- texto descritivo 

- notícia 

• Trabalho de pesquisa 

Desenvolvimento e apresentação 
de projeto 

Manual 

Caderno de 
atividades 

CD áudio 

PEN DRIVE 

e-Manual 

Apresentações 
em 

PowerPoint e 
Prezi 

Slides digitais 

Vídeos 

Canções 

Filmes 

Livro de leitura 
extensiva 

Dicionários 

Quadro 

Leitor de CD e 
DVD 

Computador 

Projetor 
multimédia 

Internet 

… 

 

Observação 
direta 

Atividades de 
aula 

Testes 
diagnósticos 

Testes 
formativos 

Testes formais 
de avaliação 
escrita e oral 

Portefólio/Cad
erno Diário 

Trabalhos 
produzidos 
pelo aluno 

Autoavaliação 

Heteroavaliaçã
o 

 

 


