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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Inglês 8º ano 

A planificação tem por referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo este documento a orientação 
curricular de base. 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
nº aulas 

previstas 
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Competência comunicativa 

- Compreensão oral: Seguir, sem dificuldade, uma 
apresentação breve sobre um tema familiar; 
acompanhar informações com algum pormenor.  
- Compreensão escrita: Compreender textos 
informativos sobre temas abordados no domínio 
intercultural (personalidades do meio artístico, o 
mundo dos adolescentes); reconhecer a linha 
geral de argumentação de um texto, mas não 
necessariamente de forma pormenorizada; 
identificar as principais conclusões em textos de 
opinião; ler 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.  
-Interação escrita Interagir de forma 
progressivamente mais elaborada, completando 
formulários, mensagens e textos. - 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. 
 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. 

 
Just for fun! 
Free time activities and 
fun places  
Grammar: 
Present Continuous  
Present Simple  
Present Tense contrast 
Adverbs of frequency 
Verb + ing form 
Communication: 
Talking about plans 
 
Mother Nature 
Geographical features 
Wild animals  
Grammar: 
Comparative and superlative adjectives  
not  as… as 
Adjective order 
Communication: 
Discussing preferences 
 
Making history 
Historic achievements 
Historic professions  
 
Grammar: 
Past Simple  
Used to 
Communication: 
Discussing hopes and dreams 
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A competência comunicativa interliga-se com 
competências interculturais  

Competência 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.  

Sugestão de tópicos a serem trabalhados Identificar 
personalidades do meio artístico; identificar 
monumentos, museus e locais de interesse a 
visitar; identificar hábitos alimentares saudáveis.  

 

Competência (A, B, E, F, H) 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. Trabalhar e colaborar em pares e 
pequenos grupos Participar em atividades de 
pares e grupos para atingir um objetivo a curto 
prazo, revelando capacidade para se colocar na 
posição do outro; pedir e dar informações e 
sugestões de modo a analisar um problema sob 
perspetivas novas e expressar a sua opinião; 
planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, partilhando 
tarefas e responsabilidades. Utilizar a literacia 
tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto Comunicar com outros a uma escala 
local, nacional e internacional; pedir e dar 
informações por email; contribuir para projetos e 
tarefas de grupo interdisciplinares que se aplicam 
ao contexto e experiências do quotidiano do 
aluno; participar num WebQuest e aceder ao 
saber, recorrendo a aplicações informáticas 
online. 

 
Hit the road! 
Transports 
In transit  
Grammar: 
Past  Continuous 
Past Tense contrast 
Communication:  
At the bus station 
 
Food for thought 
Snack choices  
Grammar:  
 Be going to 
Some, any, a lot of, lots of 
Many, much, a few, a little 
Partitives 
Zero conditional 
Communication:  
Preparing for a party 
 
Weather-wise 
Extreme weather  
Green architecture  
Grammar: 
Present Perfect Simple 
ever / never 
for and since  
just, already and yet 
Past Simple / Present Perfect 
Communication:  
Talking about recent events 
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That´s news to me! 
Newspapers 
Broadcast news  
Grammar: 
will for predictions 
will for decisions, promises and offers 
 First conditional  
Communication: 
Describing a programme 
 
 
Smart money 
Describing feelings 
Money 
Grammar: 
have to 
can / must 
would like  
would / wouldn´t  
could / couldn´t 
Communication: 
Asking for a favour 
 
 
 
Fashion forward  
Clothing styles 
Fashion accessories 
Grammar: 
Present passive  
Relative pronouns 
Communication: 
At a Fairtrade shop 
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Critérios Específicos de Avaliação 

Aquisições cognitivas conhecimentos e capacidades Atitudes/valores 

80% 20% 
40% 
Compreensão escrita 
Interação escrita 
Produção escrita 
 
25% 
Compreensão oral 
Interação oral 
Produção oral 
 
15% 
Trabalho de projeto 

 

50% 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia: 
 

 Participação (25%); 

 Cumprimento das tarefas (25%); 
 

50% 
Relacionamento Interpessoal: 

 Interação com os colegas (25%); 

 Interação com o professor (25%) 
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A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, ao 
encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. (Portaria n.º 226-A/2018) 

 
Os critérios de avaliação são os referenciais comuns no agrupamento a ter em conta na avaliação dos conhecimentos, 
das capacidades e das atitudes dos alunos. 

 
Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula assume um caráter diagnóstico e/ou formativo e insere-se no domínio 
das atitudes e valores. A sua apresentação individual, em contexto de aula, será considerada no domínio dos 
conhecimentos e capacidades /competências. 

A classificação atribuída ao aluno, quer no fim de cada período, quer no final do ano letivo, reflete não só o trabalho 
desenvolvido desde o início, numa perspetiva de avaliação contínua, mas também, o peso atribuído aos diferentes 
parâmetros considerados nos critérios de avaliação. 

 

A docente: Manuela Azevedo  

 


