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ESCOLA EB 2,3 MARTIM DE FREITAS 

PLANIFICAÇÃO ANUAL DA DISCIPLINA DE INGLÊS 
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ORGANIZADOR 

 
Competências 

 
AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES 

 

 
DESCRITORES DO PERFIL 

DOS ALUNOS 
 

 
COMUNICATIVA 

O aluno deve ser capaz de: 
[Compreensão oral] Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar; acompanhar informações 
com algum pormenor.  
[Compreensão escrita] Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural; identificar 
informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas; ler pequenos 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. 
[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. 
[Interação escrita] Interagir de forma progressivamente mais elaborada, completando formulários, mensagens e textos. 
[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 
 

 
 
 
 
 

(A, B, C, D, G, I, J) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

(C, D, F, H, I) 

 
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. 
   

 
(A, B, E, F, H) 
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1.º Período: (+/-) 40 aulas 

 

Conteúdos temáticos, culturais e comunicativos  Conteúdos gramaticais 

 
Unidade 1 

• 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 
• Festividades: Bonfire Night 
 

 
 
 
Unidade 2 
 
• Alimentação: alimentação saudável; hábitos alimentares; tipos de alimentos; pratos típicos 
• No restaurante: ementas; entradas; pratos principais; sobremesas e bebidas 
• Leitura extensiva: The Garden Party (excerto) 
• Festividades: Natal 

 

 
 

• Presente do indicativo 
• Presente do indicativo e presente contínuo 
• Passado 
• Passado contínuo 
• Passado vs passado contínuo 
• Pares de palavras 

 
 
 
 
• Nomes contáveis e não contáveis 
• Partitivos 
• Used to 
• I used to… / I usually… 
• Quantificadores: much, many, a lot of / lots of, a few, a 
little 
• Adjetivos 
• Verbos modais: can, could, may, might, would 
• Would you like…?/ Do you want…? 
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2º Período: (+/-) 39 aulas 

 

Conteúdos temáticos, culturais e comunicativos  Conteúdos gramaticais 

 
Unidade 3 
 
• Adolescentes: estados emocionais 
• Moda 
• Estilos e aparência física  

 
 
 
 
 
 
Unidade 4 
• Meios de comunicação social 
• Tipos de programas televisivos 
• Tipos de revistas e jornais 
• Secções de um jornal 
• Usos da Internet 
• Evolução dos media 
• Leitura extensiva: The Mystery of the Stolen FA Cup Medal (excerto) 
• Festividades: St Patrick’s Day 

 

 
• So e such 
• Present Perfect 
• Expressões de tempo: already, ever, never, just, for, 
since, yet 
• Phrasal verb: to look 
• Present perfect vs passado 
• Formação de adjetivos: prefixos e sufixos 
• Ordem dos adjetivos 
• Conectores 

 
 
 
• Gerúndio (-ing form) (B1) 
• Phrasal verbs:  to turn on… /tune into…/ log in… 
• Infinitivo (B1) 
• Pronomes relativos 
• Must e have to 
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3.º Período: (+/-) 25 aulas 

 

Conteúdos temáticos, culturais e comunicativos  Conteúdos gramaticais 

 
Unidade 5 
 
• O meio ambiente: problemas e soluções possíveis 
• Comemorações: Dia da Terra 
• Celebridades amigas do ambiente 
• Espécies em vias de extinção 

 
 

 
 

• Futuro: will 
• Orações condicionais – tipos 0 e 1 
• Futuro: be going to, will 
• Discurso indireto (B1) 
• Pronomes indefinidos 
• Particularidades do uso da negativa 
 

 

Estratégias / 
Atividades 

Observação / Descrição de imagens; Visionamento de filmes e trailers; Atividades de carácter lúdico; Jogos; Exercícios de compreensão do 
oral; Audição / Repetição de palavras; 

Audição / Repetição de frases; Audição / Repetição de pequenos textos / diálogos / canções; Exercícios gramaticais; Exercícios de 
compreensão textual; Exercícios de correção de erros; Exercícios de preenchimento de espaços; Completamento de palavras / frases; 
Exercícios de escolha múltipla; Pergunta / Resposta; Ordenação de um diálogo; Diálogo em pares; Role-play 

Recursos Manual / e-Manual; Workbook; Fichas de vocabulário; Fichas de gramática; Fichas adaptadas (gramática / vocabulário); Testes interativos; 
PowerPoint (vocabulário / gramática); Jogos: Memory game, Spelling bee, Revision game; Vídeos animados dos textos; Vídeos tutoriais de 
gramática; Vídeos tutoriais de escrita; Vídeos culturais; Canções / Karaokes; Audio files (Speech recognition); Film trailers; Quiz EV; 
Quadro; Quadro interativo; Computador; Projetor multimédia 

Avaliação Observação direta (participação / interesse / pontualidade / assiduidade / utilização da língua inglesa); Trabalho de casa; Empenho dentro 
e fora da sala de aula; Avaliação formativa; Avaliação sumativa; Testes de compreensão do oral; Testes de compreensão escrita; Avaliação 
da produção oral; Avaliação da interação oral; Avaliação da leitura; Desenvolvimento e apresentação de pequenos projetos; Auto e 
heteroavaliação 

 

Observações: 
1. A presente planificação está feita de acordo com o documento “Aprendizagens essenciais / articulação com o perfil dos alunos”; tendo em 

conta o perfil de cada turma poder-se-ão trabalhar outros textos do manual. 
2. Esta planificação está sujeita a eventuais alterações no cumprimento dos conteúdos previstos para cada período, dependendo da recuperação 

de aprendizagens e das modalidades de ensino a adotar conforme a evolução da pandemia Covid-19. 
3. Tem como referencial para a recuperação das AE, os seguintes documentos: Plano Escola + 21/23; Resolução do Conselho de Ministros no 

90/2021 e Roteiros: https://escolamais.pt. 
 

https://escolamais.pt/

