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Planificação anual de Inglês 
 

9ºAno – 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 
diferentes tipos de 
texto usando as 
competências 
discursiva e 
estratégica, com 
crescente 
autonomia. 

 

1. Healthy 
living 

. Daily routines/ 
Free time 

 

Gramática:  

. Verbs+ ing/ to-
infinitive without to 

. Passive Voice 

. Phrasal verbs: 
hang  
 

2. Jobs 

. Job qualities, 
qualifications, skills 

Listening,  
speaking, reading e 
writing: 
 
- Jogos 
 
- Interação 
 
Preenchimento de 
quadros/ espaços 
 
- Perguntas/ 
respostas 
 
Trabalho em pares 
e em grupo 
 
Diálogos 
 
Mensagens 

 
 
 
 
1º PERÍODO: 
12 semanas 
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- 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 sociais 
diferenciados. 
 
- Integrar e 
desenvolver na 
sua prática 
atitudes de 
responsabilidade, 
cooperação e 

. Idioms: Body 

 

 

Gramática: 

. Question-tags 

. Connectors 

. Phrasal verbs: give 

 

 

 

 

3. Travel - 

. Types of holidays 

.Social behaviour 

. Body language 

Idioms: nature  

 

Gramática:  

. Past perfect 

. Phrasal verbs: 
come 

 
Exercícios de 
correspondência 
 
Completamento de 
quadros/ textos 
 
Identificação de 
palavras e sons 
  
Escrita de 
parágrafos 
 
Ordenar frases/ 
palavras/ 
parágrafos 
 
Escrita de um texto 
descritivo 
  
Verdadeiro/ Falso 
 
Escolha múltipla 
 
Completar uma 
canção 
 
Leitura de textos 
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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 
espírito crítico.  
 
- Utilizar e 
desenvolver 
estratégias 
adequadas à 
organização do 
seu processo de 
aprendizagem 

 

 

 

4. Technolo
gy 

. Technology, 

gadgets, everyday life 

. World issues 

Idioms: common 

idioms 

 

Gramática: .   
Conditionals  type 0 
, 1, 2 

. Phrasal verbs: turn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendar imagens 
 
Procura de 
palavras 
 
Escrever cartões 
 
Procurar sinónimos 
 
Palavras cruzadas 
 
Escrever uma carta 
informal 
 
Escrever um 
diálogo 
 

 
2º PERÍODO:13 
semanas  
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- Desenvolver o 
gosto pela leitura 
extensiva em 
Língua Inglesa 
 
 

 

 

5. Arts and 
Culture 

. Famous people 

. Types of films, 
books, music 

. Verbs related to 
films, books, music 

Idioms: food 

 

Gramática:  

. Relative pronouns  

. Phrasal verb: take 

 

 

6.  Life and 
Living 

. Advertising 

. Shops and services 

. Idioms: clothes 

 

 
 
 
3º PERÍODO: 7 
semanas  
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Gramática:  

. Reported Speech: 
statements, orders, 
requests, questions 

. Reporting verbs 

. Phrasal verbs: put 

    
 
 
  
 
 
 
 

 

Avaliação 
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: 
• Grelhas de 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; 
• 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 
 
 

 

Manual 
“Hot Spot” : livro de textos, CD áudio, manual virtual do prof, 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% 
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