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Planificação Anual /Critérios de Avaliação 

Disciplina: INGLÊS - 5.º Ano                                                                                                   2016/2017 

DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS / 

CONTEÚDOS 
METAS DE APRENDIZAGEM 

ATIVIDADES / 

RECURSOS 

AVALIAÇÃO: 

INSTRUMENTOS / 

PESOS 

TEMPO / 

CALENDARIZAÇÃO 

Cognitivo: 

Compreensão de textos / 
mensagens orais e 
escritas; 

Produção de textos de 
acordo com as regras do 
sistema da Língua; 

Aquisição de vocabulário / 
estruturas gramaticais / 
Pronúncia / Entoação; 

Capacidade de utilizar os 
conhecimentos em novas 
situações, cada vez mais 
complexas; 

Reconhecimento de 
aspetos essenciais do 
universo sociocultural da 
Língua Inglesa. 

 

 

 
Compreensão / Interação    
e Produção Oral 
 
Conteúdos temáticos: 
- Cumprimentos e saudações; 
- Linguagem da sala de aula; 
- Cores; 
- Informação pessoal; 
- Tempo meteorológico; 
- Datas (dias da semana/    
  meses do ano); 
- Objetos pessoais; 
- Países e nacionalidades; 
- Divisões da casa/mobiliário; 
- Família; 
- Partes do corpo; 
- Comidas e bebidas;  
- Animais;  
- Rotina diária; 
- Horas; 
- Vestuário;  
- Tarefas domésticas; 
- Profissões;  
- Desportos; 
- Hobbies e atividades dos  
  tempos livres. 
 
 

 
Nível de Desempenho (Intermédio): 

A1.1 - O aluno reconhece um número 
muito limitado de palavras e expressões 
em instruções e mensagens simples e 
curtas (anúncios públicos, publicidade e 
canções, entre outros), relativas à 
identificação e caracterização pessoais, 
a hábitos e necessidades do quotidiano, 
desde que o discurso seja muito claro, 
pausado e cuidadosamente articulado. 

A1.1- O aluno interage em situações do 
quotidiano previamente preparadas. 
Estabelece contactos sociais 
(cumprimentos, desculpas e 
agradecimentos) e pede ou dá 
informações (dados pessoais, hábitos, 
gostos e preferências) apoiando-se no 
discurso do interlocutor. Pronuncia, 
geralmente, de forma compreensível, 
um repertório memorizado de palavras, 
expressões isoladas e frases simples e 
curtas. 

 
 
 

Exercícios de escuta 

ativa 

Exercícios de 

perguntas / respostas; 

Completamento de 

frases;  

Exercícios de 

Verdadeiro/ Falso; 

Correção de frases; 

Preenchimento de 

espaços/ grelhas; 

Produção de frases / 

parágrafos / pequenos 

diálogos; 

Dramatizações; 

Descrição de 

imagens;  

Exercícios de 

correspondência de 

textos / frases e 

imagens 

 

 

 Domínio Cognitivo: 

85% 

 

- Compreensão, 

interação e produção 

oral: 15% 

 

- Leitura e produção 

escrita: 60% 

 

- Trabalho de sala de 

aula: 10% 

 

 

 

 

 

1º Período: ±40 aulas 

 

2º Período: ±40 aulas 

 

3º Período: ±27 aulas 
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Socioafetivo: 

Formação para a 

cidadania 

Desenvolvimento de 

comportamentos 

adequados às boas 

condições de trabalho de 

turma; 

Envolvimento nas tarefas 

de aprendizagem  

propostas; 

Organização rigorosa dos 

materiais necessários; 

Cumprimento das tarefas 

de aprendizagem a realizar 

fora de aula; 

Aquisição de hábitos de 

trabalho e de respeito pela 

diferença entre culturas. 

 
 
Conteúdos gramaticais:  
Os inerentes ao programa 
 
Compreensão e Expressão 

Escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atitudes / Valores 
 
  

 
 
Nível de Desempenho (Intermédio): 
 
A1.1 – O aluno escreve frases simples e 
muito curtas. Apresenta-se, apresenta e 
descreve outras pessoas, hábitos, 
gostos e preferências. Utiliza palavras, 
expressões e frases muito simples de 
um repertório memorizado. 
 
 

 

 
 
O aluno cumpre as regras de 
comunicação e comportamento 
estabelecidas. 

 

Trabalho individual/ 

Par  

Atividades de 

Autoavaliação / 

Progressão na 

aprendizagem 

 

 

 

 

 Domínio Atitudinal: 

15% 

 

Instrumentos: 

. Testes; 

. Observação direta; 

. Outras produções 

orais e escritas 

(individuais, pares ou 

em grupo). 

 

1º Período: ±40 aulas 

 

2º Período: ±40 aulas 

 

3º Período: ±27 aulas 

 

 

 

 

Cálculo das Classificações: Sendo a avaliação um processo contínuo, a classificação a atribuir no final do 2º período englobará as classificações dos 1º e 2º períodos com 

peso igual; o 3.º período será o resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 

Nota 1: Após aplicação dos critérios de avaliação, a classificação final de cada período poderá sofrer alteração em relação aos resultados dos cálculos finais, em função da 

progressão ou regressão acentuadas do aluno, tendo em conta todo o seu percurso escolar.   

Nota 2: A planificação pode estar sujeita a alterações, de acordo com o perfil da turma. 

 

 

 


