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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Inglês 7º 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) 
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Competência comunicativa 

- Compreensão oral (Seguir instruções detalhadas 
dadas pelo professor, identificar o conteúdo 
principal do que se ouve e vê, os intervenientes e a 
sequência do discurso, assim como as informações 
específicas) 
 

- Compreensão escrita (Entender 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 (Entender e trocar ideias em 
situações quotidianas previsíveis; iniciar, manter 
ou terminar uma conversa breve) 

- Interação escrita (Interagir de forma simples, 
completando formulários, mensagens e textos 
curtos) 

- Produção oral (Falar sobre os temas trabalhados: 
atividades escolares e de lazer, situações 
quotidianas, serviços, planos para o futuro, 
hábitos e rotinas; comparar tipos de habitação, 
eventos escolares e festividades; descrever 
imagens, locais, atividades e acontecimentos) 

-Produção escrita (Escrever sobre pessoas, 
objetos e rotinas; escrever diálogos com 
encadeamento lógico; descrever planos para o 
futuro) 

(A competência comunicativa interliga-se com 
competências interculturais (reconhecer 
realidades interculturais distintas, conhecer, com 
algum pormenor, o seu meio e a sua identidade e 
estabelecer comparações entre as suas vivências e 
as dos outros) e competências estratégicas 

- Revision work: Numbers; days of the 
week; months and seasons; colours; 
countries and nationalities; telling the time; 
question words 
Grammar: prepositions; to be; have got; 
a/an; there’s/there are; possessive 
adjectives 
Communication: Meeting people 
 

 Time for school: Weekday routine; school 
subjects; classroom objects 

Grammar: Present simple; adverbs; 
pronouns 
Communication: Talking about timetables 
 

 People around us: People at work 
Grammar: Present continuous; modal 
verbs; demonstrative determiners 
Communication: Buying something in a 
shop 
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 Cities and Towns: Places in the city; 
neighbourhood places 

Grammar: Future (Be going to); adjectives 
Communication: Giving directions 

 Are you hungry? Meals 
Grammar: Countable and uncountable 
nouns; some and any; how many…?;  
how much…?; connectors 
Communication: Ordering food 
 

 Family history: Family members; life 
events 

Grammar: Possessive’s; Past Simple 
Communication: Talking about the past 
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(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) 

 

 House and home: Places at home: 
furniture 

Grammar: Past Continuous; word formation 
Communication: Making suggestions 

 Summer fun: Holiday plans; sports 
Grammar: Future; Adverbs;  
Communication: Lexical chunks / Language 
awareness 
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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: Manuela Azevedo e Sofia Silva 
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