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DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS / 
CONTEÚDOS 

OBJETIVOS 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 que 
caracterizam o universo 
sociocultural da Língua 
Inglesa; 

- Recurso às Tecnologias de 
Informação e Comunicação. 

 
- Compreensão / 
Interação e Expressão 
Oral 
 
 
- Conteúdos temáticos: 
 
 

-Os jovens de hoje 

-Os jovens e o futuro 

-As linguagens dos jovens 

-Um mundo de muitas 

línguas 

-A aprendizagem da língua 

num contexto de 

mobilidade 

-O Inglês no mundo 

 
- Compreender 
discurso oral fluido, de 
complexidade 
crescente, sobre as 
várias temáticas do 
programa e registos 
de língua; 
 
 
 
-Reconhecer traços 
característicos da 
sociedade, da cultura 
e das comunidades 
que usam a Língua 
Inglesa;  
 
 
 
- Exprimir-se sobre os 
temas do programa, 
com correção 
morfossintática e 
recorrendo a 
vocabulário adequado. 

 

- Exercícios de 

escuta ativa 

- Exercícios de 

perguntas / 

respostas; 

Completar frases; 

Exercícios de 

Verdadeiro/ Falso;  

- Preenchimento de 

espaços/ 

grelhas/tabelas 

- Produção de 

frases / parágrafos 

/ diálogos / 

entrevistas 

- Dramatizações; 

Descrever 

imagens;  

 

 Domínio Cognitivo: 95% 

- Compreensão, interação e 

produção oral: 30% 

- Leitura e produção escrita: 

55% 

- Trabalho de sala de aula: 

10% 

 Domínio Atitudinal: 5% 

Instrumentos: 

. Testes; 

. Observação direta; 

. Outras produções orais e 

escritas (individuais, pares ou 

em grupo). 

  

 

 

 

1º Período 

( + -  53 aulas) 

 

 

 

2º Período 

(  + - 50 aulas) 

 

 



2 

 

Atitudes:  

- Desenvolvimento de 

comportamentos adequados 

às boas condições de 

trabalho de turma; 

- Envolvimento nas tarefas 

de aprendizagem que  são 

propostas; 

- Cumprimento das tarefas 

de aprendizagem a realizar 

fora de aula; 

- Aquisição de hábitos de 

trabalho e de respeito pela 

diferença entre culturas; 

- Aquisição progressiva do 

espírito crítico, criativo e da 

autonomia. 

- Capacidade de 

autorregulação do processo 

de aprendizagem: 

organização de materiais, 

auto e heteroavaliação 

 

-A evolução dos media 

-Os novos e os meios de 

comunicação tradicionais 

-A imprensa e a ética 

-A inovação tecnológica 

-A tecnologia e as 

mudanças sociais 

-Outros mundos e 

realidades 

- Obra de leitura extensiva 

- Conteúdos gramaticais: 
Os inerentes ao programa 
 

- Compreensão / 

Interação e 

Expressão Escrita 

 

- Atitudes e Valores 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
- Compreender textos 
em língua corrente 
sobre as várias 
temáticas e registos 
de língua; 
 
 
 
- Produzir textos sobre 

os respetivos temas, 

com correção 

morfossintática e 

recorrendo ao registo 

de língua adequado às 

suas intenções de 

comunicação e a 

vocabulário adequado 

/ específico. 

- Combinar textos / 

frases e imagens/  

- Completar a letra 

de canções; 

 

- Corrigir frases; 

responder a 

questionários; 

- Trabalho 

individual/ Par / 

Grupo  

- Atividades de 

pesquisa; 

- Discussão oral  

- Atividades de  

Autoavaliação / 

Progressão na 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Período 

(  + - 30 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. 

Nota1: A planificação pode estar sujeita a alterações, de acordo com o perfil da turma e de acordo com os tópicos a desenvolver no âmbito das turmas envolvidas no Projeto Erasmus+ “Math 

around us”. 


