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Ano Letivo 2019/20                   Planificação Anual 

Disciplina de Inglês 9º 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 
(50min) 

1º
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Competência comunicativa 

-Compreensão oral (seguir conversas do dia a dia, uma 
apresentação breve sobre temas estudados, o essencial de 
programas de rádio e televisão, orientações, mensagens e 
outras informações) 

-Compreensão escrita (Ler textos diversificados; 
identificar os pontos principais em textos; entender textos 
factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; 
seguir o essencial em textos breves sobre temas culturais 
e sociais, utilizar dicionários) 

-Interação oral (Interagir sobre assuntos conhecidos; 
combinar com o interlocutor atividades do dia a dia, 
interagir em diálogos, trocar ideias, informações e 
opiniões, interromper ou mudar de assunto, recontar o 
discurso de outrem) 

-Interação escrita (Interagir sobre assuntos de carácter 
geral, escrever comentários e mensagens, responder a um 
inquérito, postal e/ou email) 

-Produção oral ((Re)produzir textos orais previamente 
preparados, fazer pequenas apresentações, produzir de 
forma simples e linear discursos de cunho pessoal) 

-Produção escrita (Produzir textos utilizando vocabulário 
comum, recontar um acontecimento, escrever sobre os 
temas estudados) 

(A Competência comunicativa integra competências 
interculturais (conhecer personagens e obras célebres de 
países de expressão inglesa e universos culturais 
diferenciados) e competências estratégicas (comunicar 
em contexto, trabalhar e comunicar em pares e grupos, 
utilizar a literacia tecnológica, pensar criticamente, 
relacionar conhecimentos, desenvolver o aprender a 
aprender, aprender a regular o processo de aprendizagem 
e preparar e fazer uma apresentação oral) 

 

Áreas temáticas 

Hábitos e estilos de vida 

Atividades escolares e de lazer 

(As áreas temáticas 
contemplam a compreensão de 
formas de organização do léxico 
e o conhecimento de algumas 
estruturas do funcionamento da 
língua - verbos, question-tags, 
idiomas,…) 
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Áreas temáticas 

Situações quotidianas 

Planos para o futuro 

Serviços 

(As áreas temáticas contemplam 
a compreensão de formas de 
organização do léxico e o 
conhecimento de algumas 
estruturas do funcionamento da 
língua - conectores, discurso 
indireto, lexical chunks,…) 

 

+-34 
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Áreas temáticas 

Meios de Comunicação 

Eventos e festividades 

(As áreas temáticas contemplam 
a compreensão de formas de 
organização do léxico e o 
conhecimento de algumas 
estruturas do funcionamento da 
língua – pronomes relativos, voz 
passiva,…) 
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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 (a) 

 

50% 
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia: 
 

 Participação (25%); 

 Cumprimento das tarefas (25%); 
 

50% 
Relacionamento Interpessoal: 

 Interação com os colegas (25%); 

 Interação com o professor (25%) 

(a) Sempre que não for possível a valoração deste instrumento, esta deverá ser distribuída pelos 

outros instrumentos de avaliação utilizados. 

 

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. 

 

As docentes:  

Maria Alice Figueiredo e Alexandra Nunes 
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