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DGEstE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares 
Direção de Serviços Região Alentejo 

 

Escola Secundária de S. Lourenço em Portalegre 
Departamento de Línguas 

Planificação anual de Inglês 
 

7ºAno – 2016/17 
 

OBJETIVOS 
GERAIS 

CONTEÚDOS 
PROGRAMáticos 

COMPETÊNCIAS CALENDARIZAÇÃO 

- Usar a Língua 
Inglesa em 
apropriação 
progressiva das 
regras do 
sistema e do seu 
funcionamento 
num crescendo 
de adequação e 
fluência 
 
- Interpretar e 
produzir 

Identificação 
pessoal 

nome 

sobrenome 

   idade 

países e 
nacionalidades 

 Gostos 

 
Descrição pessoal 

Aparência física  

Listening,  
speaking, reading 
e writing: 
 
- Jogos 
 
- Interação 
 
Preenchimento 
de quadros/ 
espaços 
 
- Perguntas/ 

 
 
 
 
1º PERÍODO: 12 
semanas 
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diferentes tipos 
de texto usando 
as competências 
discursiva e 
estratégica, com 
crescente 
autonomia. 
 
 
- Relacionar-se 
com a cultura 
anglo-americana 
questionando 
padrões de 
comportamento 
diversificados no 
âmbito da área 
de experiência 
do programa. 
 
. Manifestar pela 
pertilha de 
informação, 
ideias e opiniões, 
atitudes 
positivas perante 
universos 
culturais e 

Personalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família 

Membros 

Empregos 

Vida familiar 

Tarefas de casa 

 

Rotina diária 

Horas 

Actividades 

 

Trabalho voluntário 

Festividades 

Natal 

respostas 
 
Trabalho em 
pares e em grupo 
 
Diálogos 
 
Mensagens 
 
Exercícios de 
correspondência 
 
Completamento 
de quadros/ 
textos 
 
Identificação de 
palavras e sons 
  
Escrita de 
parágrafos 
 
Ordenar frases/ 
palavras/ 
parágrafos 
 
Escrita de um 
texto descritivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º PERÍODO:13 
semanas  
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sociais 
diferenciados. 
 
- Integrar e 
desenvolver na 
sua prática 
atitudes de 
responsabilidade
, cooperação e 
solidariedade. 
 
- Desenvolver 
estratégias de 
superação de 
dificuldades e 
resolução de 
problemas, 
aceitando o risco 
como forma 
natural de 
aprender. 
 
- Assumir a sua 
individualidade / 
singularidade 
pelo confronto 
de ideias e pelo 
exercício do 

 

A Casa 

Divisões 

Tipos de casas 

Mobiliário 

 

Descrever o 
passado 

Vida pessoal 

Experiências 
passadas 

 

Festividades 

• Valentine’s 
Day 

 

 

 

  
Verdadeiro/ Falso 
 
Escolha múltipla 
 
Completar uma 
canção 
 
Leitura de textos 
Legendar 
imagens 
 
Procura de 
palavras 
 
Escrever cartões 
 
Procurar 
sinónimos 
 
Palavras cruzadas 
 
Escrever uma 
carta informal 
 
Escrever um 
diálogo 
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espírito crítico.  
 
- Utilizar e 
desenvolver 
estratégias 
adequadas à 
organização do 
seu processo de 
aprendizagem 
 
- Desenvolver o 
gosto pela 
leitura extensiva 
em Língua 
Inglesa 
 
 

 Escola 
Horários 
Disciplinas 
Salas 
Regras 
Opiniões 
 
Amigos 
Amizade 
 
Códigos das 

  
3º PERÍODO: 7 
semanas  
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mensagens 
 
Atividades 
extracurriculares 
Clubes 
Bullying 
 
Descrever lugares 
Cidade 
Campo 
 
Estruturas da cidade 
Lugares públicos 
Compras 
 

 
 

Avaliação 
•          Avaliação diagnóstica, 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: 
• Registo da participação ativa, pertinente e com empenho; 
• Relatórios e outros trabalhos individuais/pares/grupo e respetivas grelhas de 
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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 
 

 

Manual 
“Iteen” : livro de textos, “workbook”, CD áudio, manual virtual do professor, TV, CDs, 
DVDs, Internet. 
 

 

Critérios de Avaliação 
 

Pesos por Período 

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

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

 
 
 


