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Planificação de Inglês (2016/2017) 
 

12ºAno – Opção 
 

OBJETIVOS 
GERAIS 

CONTEÚDOS 
PROGRAM. 

COMPETÊNCIAS CALENDARIZAÇÃO 

 
- Desenvolver 
capacidades de 
interpretação e 
produção textual, 
demonstrando 
autonomia 
crescente no uso 
das competências 
de comunicação. 
 
- Interagir com as 
culturas de 
expressão inglesa 
no mundo, 
demonstrando 
abertura e 
respeito face a 
diferenças 
culturais.  
 
- Usar a língua 
inglesa num 
crescendo de 
apropriação e 
fluência, 
revelando a 
interiorização 
gradual  das suas 
regras e do seu 
funcionamento. 
 
- Desenvolver 
estratégias de 
superação de 
dificuldades e 
resolução de 
problemas, 

 
I. Dimensão 
sociocultural (Domínios 
de referência) 
 
BLOCO 1. A Língua 
Inglesa no Mundo: 
 
 
 
. Evolução da língua 
inglesa enquanto 
fenómeno social, 
político e cultural 
 
 
. Diversidade na língua 
Inglesa 
 
 
 
 
 
BLOCO 2- Cidadania e 
Multiculturalismo: 
 
 
 
. A Declaração Universal 
dos Direitos do Homem/ 
O respeito pelos Direitos 
Humanos 
 
 
. Conviver com a 
diversidade / A 
sociedade Multicultural 

 
 
 
 
 
 
- Interage com as 
culturas de expressão 
inglesa no mundo, 
demonstrando 
abertura e respeito 
pelas diferenças 
culturais 
 
 
 
 
- Analisa aspetos do 
seu universo 
sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1º PERÍODO: 12 semanas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º PERÍODO: 13 semanas  
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valorizando 

o risco como 
forma natural de 
aprender. 
 
- Desenvolver 
estratégias 
conducentes à 
organização do 
próprio sucesso de 
aprendizagem. 
 
- Utilizar as 
tecnologias de 
informação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BLOCO 3- Democracia 
na Era Global: 
 
 
. Tendências nas 
sociedades 
democráticas 
 
 
. Democracia em 
mudança / A construção 
de uma Europa 
Democrática 
 
 
 
BLOCO 4 – Culturas, 
Artes e Sociedade   
 
 
. A segunda metade do 
séc. XX na literatura, no 
cinema, na música 
 
 
. A diversidade de vozes 
nos países de expressão 
inglesa 
 
 
 
 
 
II. INTERPRETAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
Tipos de texto 
- relato pessoal 
- artigo de jornal/revista 
- entrevista  
- resumo/sinopse de 
filme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE INTERPRETAÇÃO 
 
- Ouvir 
   - Compreende 
discurso fluido e é 
capaz de seguir linhas 
gerais de 
argumentação dentro 
dos tópicos abordados 
nos domínios de 
referência, integrando 
a sua experiência- 
Compreende na 
globalidade noticiários 
e programas de 
atualidade sobre 
assuntos correntes, 
em suportes variados 
 
- Ler 
  -Compreende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º  PERÍODO: 7 semanas  
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- gráfico 
-resultado de sondagem 
- biografia 
- canção 
-banda desenhada 
- noticiário/programa de 
TV 
- texto onlline 
  - blog 
  - chat 
  - artigo de revista 
  - carta 
- texto para leitura    
extensiva 
 
 
III. LÍNGUA INGLESA  
(Estruturas gramaticais) 
- Passive voice 
 
- Relative clauses 
 
-Conditional sentences 
 
- Inversion after 
negative introductions 
 
- Word formation 
 
- Phrasal verbs 
. Direct and reported 
speech 
 
- Reporting verbs 
 
- Linkers: contrast, 
concession, purpose, 
time, cause, effect 
 
- Inversion in conditional 
clauses 
- Double genitive 
 
- Future perfect 
 

globalmente diversos 
tipos de texto, 
mobilizando 
conhecimentos de 
outras disciplinas 
- Compreende a 
relevância da leitura 
de texto extenso 
(literário ou não) 
 
DE PRODUÇÃO 
 
- Falar 
 - interage em língua 
ingl. com eficácia e 
correção crescentes, 
participando 
ativamente em 
discussões, 
defendendo pontos de 
vista e opiniões e 
integrando 
experiência e 
conhecimentos de 
outras disciplinas. 
 
- Escrever 
 
 - Elabora textos 
variados, atendendo à 
sua função e 
destinatário, com 
crescente grau de 
clareza e estruturação. 
 
-  Usa a língua inglesa  
com crescente  grau 
de 
- correção 
- fluência  
- interiorização das 
suas regras e 
funcionamento 
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- Modal verbs 
 

 

Avaliação: 
Avaliação 
- Diagnostica, Formativa e Sumativa  
Pelo menos, dois instrumentos de avaliação sumativa, sendo um deles, obrigatoriamente, 
um teste, previamente calendarizados e dos quais existam registos escritos da 
responsabilidade do Professor, de acordo com as grelhas e critérios de avaliação. 
 
Na sala de aula: 
• Grelhas de registo da participação ativa, pertinente e com empenho; 
• Relatórios e outros trabalhos individuais/pares/grupo e respetivas grelhas de 
correção/classificação; 
• Fichas de registo de auto e heteroavaliação; 
• Grelhas de avaliação dos desempenhos orais. 

Na sala de aula: 
• Registo da participação ativa, pertinente e com empenho; 
• Relatórios e outros trabalhos individuais/pares/grupo e respetivas grelhas de 
correção/classificação; 
• Registo de auto e heteroavaliação; 
• Registo de avaliação dos desempenhos orais. 
Fora da sala de aula: 
•  Participação ativa e de qualidade em medidas de apoio pedagógico de 
remediação e/ou desenvolvimento (sempre através de um suporte escrito); 
• Trabalhos de casa 
 

 
 

Critérios de Avaliação 
 

Pesos por Período 

Oralidade formal-20%/ Informal – 10% 
Produção escrita – 50% 
Cidadania – 15% 
TIC – 5% 

1ºPeríodo -30% 
2ºPeríodo -35% 
3ºPeríodo -35% 

 
 
 
 
 


