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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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Calendariza
ção 

 

Unidades 
 

Conteúdo Sociocultural 
 
 

Língua Inglesa 

Estratégias/ 

Atividades 
Recursos Instrumentos de avaliação 

 

Primeiras 

duas 

semanas de 

aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período 

41 aulas 

(apro.) 

 

 

 

 

UNIDADE 0 

LET’S START 

 

 

 

UNIDADE 1  

GLOBAL 

VILLAGE@WOR

LD 

 

 

 

UNIDADE 2 

MIXED RACE 

 

 

 

 

 

 

Recuperação das 

aprendizagens 

 

 

 

o A Língua Inglesa 

o A Língua Inglesa no Mundo 

 

 

 

 

 

o Os jovens e a comunicação 

o Comunicação global 

o A língua inglesa  

o Viagens  

 

 

 

 

o Sociedade Multicultural  

o Discriminação e Direitos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisão do vocabulário e 

conteúdos gramaticais   

 

 

 

 Tempos Verbais (revisão)+ 

Present Perfect  

vs Past simple) 

 Conetores : to; in order to; 

therefore, so , although, 

despite … 

 

 

 O gerúndio e o Infinitivo   

 Revisão do  Condicional - 

tipo 1 e  Condicional - tipo 2 

 

 

 

 

 

• 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 / 

de 

- parágrafos 

- mensagens 

 

 

Quadro 

Manual 

CD 

Livro de 

atividades 

Fichas de 

trabalho 

Livro de jogos 

Manual 

interativo 

Flashcards  

Transparênci

as 

Computador 

Projetor 

… 

 

 

 

 

 

 

♦ Teste de diagnóstico 

 

♦ Testes /fichas de 

avaliação de 

conhecimentos 

(escritos; orais; de 

audição). 

 

 

♦ Registos de leitura 

 

 

♦ Registos de compreensão 

e expressão oral 

 

 

 

♦ Registos de trabalhos 

individuais /em pares/de 

grupo; trabalhos de 

pesquisa e recolha de 

informação (em contexto de 

sala de aula e/ou em casa). 

 

 

 

 



Planificação da disciplina de Inglês Página 4 
 

 

2.º Período 

( 39  aulas 

aprox.) 

 

UNIDADE 3  

READY4WORK 

 

 

 

UNIDADE 4 

LOOKING FOR 

ADVENTURE 

 

 

o Os jovens e o mundo do 

trabalho  

o Voluntariado 

 

 

 

o Atividades de lazer / 

Atividades de verão 

o Estilo de vida saudáveis  

 

 

 Orações relativas  

 Present Perfect Continuous 

 Paired conjunctions: both 

… and,  either …or, not 

only…  but also 

 

 Past Continuous / Past 

Perfect  

 Conetores: However, 

though, even though 

- e-mail pessoal 

- postal 

- diálogos 

- carta informal 

- entrevista 

- texto descritivo 

- notícia 

 

- Trabalho de 

pesquisa 

-  Desenvolvimento e 

apresentação de 

projeto 

  

♦ Registo de observação 

direta no que toca a: 

assiduidade e pontualidade; 

comportamento/atitudes na 

sala de aula; empenho e 

organização; cooperação e 

interação; capacidade de 

expressão e comunicação. 

 

 

♦ Fichas de autoavaliação e  

heteroavaliação 

 

 

3.º Período 

(21 aulas 

aprox.) 

 

UNIDADE 5  

CHANGE YOUR 

MINDSET 

 

 

UNIDADE 6   

SKILLS FOR 

TOMORROW 

o Os jovens e as suas 

influências  

o A amizade / A pressão dos 

pares  

o Imagem Corporal 

o Dependências 

 

 

o Tecnologias e competências 

o Mundo real/ Mundo virtual  

 

 Discurso indireto 

(statements/ questions/ 

commands) 

 

 

 

 

 

 Question-tags  

 

 

 
     Nota: Esta planificação está sujeita a ligeiras alterações de calendário dependendo de: a) Organização do horário semanal de cada turma (situações de feriados nacionais);  
                                                                                                                                                    b) Motivos de organização interna da escola 
                                                                                                                                                    c) Ritmo de aprendizagem dos alunos 
Observações: 

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

conta o perfil de cada turma. 

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 


