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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

 Inglês – 7.º Ano (Nível A 2.1 / A 2.2) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos estimados (45 min):   1.º Período - 39          2.º Período - 39           3.º Período - 27 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

1º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 

0. Getting to know the British Isles 

 
1. Identificação pessoal; atividades 
de lazer; membros da família, 
relações familiares; descrição de 
pessoas; situações quotidianas; 
hábitos e rotinas 

 

Festividades 

 

Conteúdos Lexicais/ Gramaticais 

 

 Personal information 

 Favourites 

 Countries and nationalities 

 Physical appearance: height, build, hair, 
eyes… 

 Personality 

 Action verbs 

 Halloween vocabulary 

 Family members 

 The time 

 Daily activities 

Competência 
Comunicativa 

 

●Compreensão oral 

 

 

●Compreensão escrita 

 

 

●Interação e produção 
oral 

 

 

 

 

 

●Interação  escrita 

 

●Produção  escrita 

 
 
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 informações específicas. 
 
 
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural. 
Identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas. 
 
 
 
Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis. 
Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 
 
 
Falar sobre os temas trabalhados: situações quotidianas, serviços, planos para o futuro, 
hábitos e rotinas; descrever imagens, locais, atividades e acontecimentos. 
 
 
Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e textos curtos. 

 

Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas. 

Escrever diálogos com encadeamento lógico. 

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 
 
 
Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
 
 
Sistematizador/ 
Organizador/  
 (A, B, C, I, J) 
 
 
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
 
 

1.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

 Christmas vocabulary 

 Personal pronouns 

 Present simple 

 Possessive determiners 

 Question words 

 Possessive case/ Wh-words 

 Personal pronouns (object) 

 Present simple 

 Adverbs of frequency  

 Prepositions of time  

 Present simple/Present continuous 

 
 

Competência 
Intercultural 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas 

 

 

Competência 
estratégica 

 

●Comunicar 
eficazmente em 
contexto 

 

 

 

 

 

●Colaborar em pares e 
em grupo 

 

 

 

●Utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e aceder ao 
saber em contexto 

 

 

●Pensar criticamente 

 

 

 

●Relacionar 
conhecimentos de 

 
Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e a sua identidade; estabelecer 
comparações entre as suas vivências e a dos outros; falar sobre atividades de lazer do 
seu meio cultura por oposição a outras culturas, incluindo a anglo-saxónica; reconhecer, 
compreender e explicar exemplos concretos de tolerância e respeito intercultural. 
 
 
 
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente, com 
apresentação de pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
 
Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização 
e avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais apropriada; preparar, repetir 
e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à turma; responder 
com segurança e certeza a perguntas colocadas; participar em atividades de pares e 
grupos, revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar 
informações, planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo, minimizando possíveis diferenças e discordâncias. 
 
 
Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e 
responsabilidades. 
 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; contribuir para 
projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências 
reais e quotidianas do aluno; aceder ao saber recorrendo a aplicações informáticas 
online. 
 
 
 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens; ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o 
que foi dito, dando razões para justificar as suas conclusões, associando aprendizagens 
novas a anteriores. 
 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana; participar em atividades diferenciadas e 

 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 

 

 

 

Sistematizador/ 
organizador 

(A, B, C, I, J) 

 
 
 
 
 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Comunicador  

(A, B, D, E, H) 

 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 

2º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 

2. A casa: tarefas domésticas; tipos de 
habitação e divisões da casa; 
mobiliário 

 

3. A escola: disciplinas e atividades 
extracurriculares; partes da escola 

 e serviços; eventos Escolares 

 

 Festividades 

 

Conteúdos  Lexicais/Gramaticais 

 

 Types of houses 

 Household chores 

 Rooms in a house 

 Furniture 

 Valentine’s Day 

 School timetables 

 School subjects  

 School rooms and places  

 Extracurricular activities  

 Present Continuous 

 Present Simple and Present 
Continuous 

 Plural of nouns 

 Personal pronouns – object 

 Prepositions of place 

2.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

 Word formation 

 Past simple (regular and irregular 
verbs) 

 Connectors 

 

forma a desenvolver a 
criatividade em 
contexto 

 

 

●Desenvolver o 
aprender a aprender 
em contexto e aprender 
a regular o processo de 
aprendizagem 

 

de natureza diversa; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de 
texto; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 
 
 
 
 
Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem. 
Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando as suas 
aquisições e dificuldades linguísticas. 
Utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em suporte de papel). 
Reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem. 
Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 

(C, D, F, H, I) 

 
 
 
 
 
Responsável/ 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, 
J) 
 

3º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 
4. A cidade: locais de interesse na 
cidade e atividades; lojas; direções. 
 
5. Desportos e atividades de tempos 
livres; atividades de verão 
 
 
Conteúdos Lexicais/ Gramaticais 
 

 Vocabulary related to city  

 Places in the city 

 Means of transport 

 Shops and shopping 

 Directions 

 Past Continuous 

 Past Simple and Past Continuous 

 Modal Verbs 

 The imperative 

 Prepositions of movement 

 Sports 

 Atividades de Tempos livres  

 The future: (will + infinitive; be going 
to and Present Continuous) 

 If-clauses: zero and first conditional 

 Phrasal verbs 

 Indefinite pronouns 
 

3º 

 
  
*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 
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** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
 
Obs.: Devido à especificidade da disciplina, os domínios, os subdomínios, as aprendizagens essenciais e as áreas de competência do perfil do aluno são transversais a todos os conteúdos. 
 
          Esta planificação poderá sofrer alterações pontuais devido  à especificidade de cada turma. 
 
 



 

 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 
 

Inglês – 8.º Ano (Nível B1) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos estimados (TL) (45 min):   1.º Período - 39   2.º Período - 39   3.º Período - 27 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

Áreas Temáticas/ Situacionais 
1. Summer is out 
Atividades escolares e de lazer 
2 Hanging out 
Atividades de lazer; situações quotidianas; hábitos e rotinas 
Conteúdos Lexicais e Gramaticais: 

 Personal information; 

 Summer activities; 

 Holidays; 

 School routine; 

 School vocabulary (facilities, objects, subjects); * 

 City versus countryside 
vocabulary related to city and countryside * 

 Places in the city * 

 Means of transport * 

 Free time  activities/ hobbies 

 Present Simple  

 Present Continuous  

 Past Continuous 

 Past Simple/ Past Continuous 

 Gerund (- ing form) 

Competência 
Comunicativa 

●Compreensão oral 

 

●Compreensão escrita 

 

 

●Interação e produção oral 

 

 

●Interação  escrita 

 

 

 

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 informações específicas. 

 
Compreender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural. 

Identificar informação essencial em textos adaptados de jornais e revistas. 

 

Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis. 
Iniciar, manter ou terminar uma conversa breve. 
 
Falar sobre os temas trabalhados: situações quotidianas, serviços, planos para o futuro, 
hábitos e rotinas; descrever imagens, locais, atividades e acontecimentos. 
 
Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e textos curtos. 
 

 

Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas. 

 

Conhecedor/ Sabedor/ 
Culto/ Informado 
(A, B, G, I, J) 
 

Crítico / Analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

Comunicador/ 
Questionador 
(A, B, D, E,F, G, H) 

 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

Sistematizador/ 
organizador 

1º 
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 Degrees of adjectives 
 

 Festividades 
 
* Conteúdos de recuperação e consolidação de aprendizagens 
 
 
Áreas Temáticas/ Situacionais 
 
3. Food and fashion 
Situações quotidianas; serviços; hábitos e rotinas. 
4. Songs and films 
Atividades de lazer; situações quotidianas 
 
Conteúdos Lexicais e Gramaticais: 

 Food and   drinks 

 Fashion 

 Music and cinema 

 Quantifiers 

 Future (to be going to/ will) 

 Order of adjectives 

 Zero and first conditional sentences 

 Modal verbs 

 Relative pronouns 
 
 
Áreas Temáticas/ Situacionais 
5. Media world 
Atividades de lazer; situações quotidianas 
6. A greener world 
Atividades escolares; situações quotidianas; planos para o 
futuro. 
Conteúdos Lexicais e Gramaticais: 

 Radio and Tv 

 Magazines, newspapers and books 

 Environmental issues/ protection 

 Phrasal verbs 

 Reflexive pronouns 

 Present Perfect 

 Past Simple / Present Perfect 

●Produção  escrita 

 

Competência Intercultural 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas 

 

 

Competência estratégica 

●Comunicar eficazmente 
em contexto 

 

 

 

 

●Colaborar em pares e em 
grupo 

 

 

●Utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e aceder ao 
saber em contexto 

 

●Pensar criticamente 

 

 

 

●Relacionar 
conhecimentos de forma a 
desenvolver a criatividade 
em contexto 

 

●Desenvolver o aprender a 
aprender em contexto e 
aprender a regular o 
processo de aprendizagem 

 

Escrever diálogos com encadeamento lógico. 

 

Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e a sua identidade; estabelecer comparações 
entre as suas vivências e a dos outros; falar sobre atividades de lazer do seu meio cultura 
por oposição a outras culturas, incluindo a anglo-saxónica; reconhecer, compreender e 
explicar exemplos concretos de tolerância e respeito intercultural. 

 

Reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e 
avaliação das atividades comunicativas e escolher a mais apropriada; preparar, repetir e 
memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade, à turma; responder com 
segurança e certeza a perguntas colocadas; participar em atividades de pares e grupos, 
revelando capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar informações.planear, 
organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo, minimizando possíveis 
diferenças e discordâncias. 

 

Participar em atividades de pares e grupos para atingir um objetivo a curto prazo, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro; planear, organizar e apresentar uma tarefa 

de pares ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas e responsabilidades. 

 

Comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; contribuir para projetos 
e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e 
quotidianas do aluno; aceder ao saber recorrendo a aplicações informáticas online. 

 

Desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de modo a realizar novas aprendizagens; 
ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando 
razões para justificar as suas conclusões, associando aprendizagens novas a anteriores. 

 

Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos adequados 
à sua realidade cultural e quotidiana; participar em atividades diferenciadas e de natureza 
diversa; desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo diferentes tipos de texto; 
desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares. 

 

Discutir e selecionar objetivos de aprendizagem comuns e individuais e desenvolver uma 
atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem. 

Monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, registando as suas 
aquisições e dificuldades linguísticas. 

Utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em suporte de papel). 

Reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem. 

Realizar atividades simples de auto e heteroavaliação. 

(A, B, C, I, J) 
 

Respeitador da 
diferença/ do outro 
(A, B, E, F, H) 
 

 

 

Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 

 

 

Cuidador de si e do 
outro 
(B, E, F, G) 
 

 

 

 

 

 

Autoavaliador 
(transversal às áreas) 
 
 

 

Indagador/ Investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 

Responsável/ 
Autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 

 

 

 

 

 

 

2º  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º  
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos: Linguagens e textos. 

A. Informação e comunicação.  
B. Raciocínio e resolução de problemas.  
C. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
D. Relacionamento interpessoal.  
E. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  

F. Bem-estar, saúde e ambiente.  
G. Sensibilidade estética e artística.  
H. Saber científico, técnico e tecnológico.  
I. Consciência e domínio do corpo. 

** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
Obs.:  No ensino da língua inglesa, os domínios, sub-domínios, aprendizagens essenciais, áreas de competências do perfil do aluno e as estratégias são transversais a todas as áreas 
temáticas. 
          Esta planificação poderá sofrer alterações pontuais devido  à especificidade de cada turma. 
 



 

 1 

   
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

 Inglês – 9.º Ano (Nível B1 / B1.1) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos estimados (45 min):   1.º Período - 39         2.º Período - 39           3.º Período - 24 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

0. O Regresso às aulas; as férias e 
atividades de verão  
1. Atividades escolares e de lazer; 
estudantes de intercâmbio cultural; 
hábitos e estilos de vida 
2. Os jovens e a tecnologia; situações 
quotidianas; hábitos e estilos de vida; 
meios de comunicação. 
Festividades: 
Halloween  
Christmas 
Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

• Back to school 

• Summer holidays  

• School triggers 

• Studying abroad 

• Exchange and volunteer 
    Programmes 

• Airport travelling 

• Volunteer work and organisations  
• Giving back 

Competência 
Comunicativa 
 

●Compreensão oral 
 
 
 
 
●Compreensão 
escrita 
 
 
 
 
●Interação oral 
 
 
 
 
●Interação escrita 
 
 
 

 
 
Compreender, com facilidade discursos produzidos de forma clara; acompanhar uma 
apresentação breve sobre temas estudados; seguir informações diversas; compreender 
o essencial de programas em modo audiovisual sobre temas atuais ou de interesse 
cultural; seguir conversas do dia-a-dia. 
 
Ler e compreender textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e 
corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal. 
 
 

Interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, 
informações e opiniões sobre experiências. 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; 
fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; produzir, de forma simples, 
discursos de cunho pessoal. 
, 
Interagir de forma a completar formulários, mensagens e textos curtos; responder a um 
inquérito; interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de caráter geral; trocar 
ideias, informações e opiniões sobre experiências e acontecimentos.  
 
Produzir textos utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar um 

 

Conhecedor/ 
sabedor/culto/ 

informado 
(transversal às 

áreas) 
 

Criativo 
      (A, C, D, J) 
 
 
 
Crítico/ Analítico 
 (A, B, C, D, G) 
 
 
 
 

Indagador/ 
Investigador/ 
(C, D, F, H, I) 

 

1.º 
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• Tech talk 

• Social media talk 

• Tech words 

• High tech schools and classrooms 

• Present simple 

• Present continuous 

• Past simple 

• Past continuous 

• Connectors 

• Present perfect 

• Present perfect/past simple 

• Relative pronouns 

●Produção oral 
 
●Produção escrita 
 
 
Competência 
Intercultural 
 

Reconhecer 
realidades 
interculturais 
distintas 
 
Competência 
estratégica 
●Comunicar 
eficazmente em 
contexto 
 
 
●Colaborar em pares 
e em grupo 

 
 
 

●Utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e aceder 
ao saber em contexto 
 
●Pensar criticamente  
 
 
 
●Relacionar 

conhecimentos de 
forma a desenvolver a 
criatividade em 
contexto 
 
●Desenvolver o 
aprender a aprender 
em contexto e 
aprender a regular o 
processo de 
aprendizagem 

acontecimento, descrevendo experiências, impressões, reações ou sentimentos.  
 
Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento lógico 
 
 
 
Conhecer universos culturais diversificados; identificar organizações promotoras da 
mobilidade dos jovens; emitir opiniões sobre transformações do modo de estar e viver; 
reconhecer personalidades do meio artístico.  

; 
 
Responder com segurança a perguntas revelando uma opinião crítica fundamentada; 

ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 

correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de 

forma coerente. 

 
 
Participar em atividades de par e grupo, trocando informações, experiências e 
acontecimentos de modo a associar novas aprendizagens às anteriores; planear, 
organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo. 

 
Contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto 
e experiências reais e quotidianas do aluno, utilizando aplicações informáticas online; 
  
 
 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma 
ideia; seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião 

sobre os temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 

 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus pares. 
 
 
 

Utilizar dicionários em diferentes suportes; procurar, discutir e selecionar estratégias de 
aprendizagem individuais que melhor se adequem ao seu estilo de aprendizagem, de 
modo a desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem do 
Inglês; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na língua inglesa, tendo consciência 
do seu nível de empenho e motivação pessoal, registando as suas aquisições e 
dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem eficazes para superar 
estas dificuldades e consolidar as aprendizagens; demonstrar uma atitude de resiliência 

 
 
 
 
 
Respeitador da 
diferença / do 

outro 
(A, B, E, F, H) 

 
 
 
Sistematizador/ 

organizador 
(A, B, C, I, J) 

 
 
 
 

Questionador 
(A, F, G, I) 

 
 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H) 

 
 
 

Autoavaliador 
(transversal às 

áreas) 
 
 
 

Participativo/ 
colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 
 
 

Responsável/ 
Autónomo 

 (C, D, E F, G, I, J) 
 
 
Cuidador de si e   

Áreas Temáticas/ Situacionais 

3.   Os jovens e a saúde; hábitos e 
estilos de vida saudáveis; 
alimentação; distúrbios alimentares; 
exercício físico. 
4. O trabalho: trabalho em part-time; 
carreiras de futuro. 
Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

• Healthy and unhealthy food 

• Body image 

• Healthy problems 

• Exercising  

• Part-time jobs 

• Jobs 

• Careers 

• Jobs in the future 

• Past perfect 

• Conditional sentences 

• Reported Speech: 
    statements, questions, 
    orders, requests,  
    warnings, advice or     
    invitations 

• Festividades 
Pancake day 

2.º 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

5.   O mundo dos adolescentes e 
jovens; adições 

 
Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

• Screen addiction 

• The world of teenagers 

• Teenagers and parents  

3.º 
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
 
** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais.  
Obs.: No ensino da língua inglesa, os domínios, sub-domínios, aprendizagens essenciais, áreas de competências do perfil do aluno e as estratégias são transversais a   
todas as áreas temáticas. 
           Esta planificação poderá sofrer alterações pontuais devido  à especificidade de cada turma. 
 
 

• Verbs + to-infinitive and verbs + -
ing form 

• Connectors 

• Question-tags 

face à aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação do outro 
(B, E, F, G,) 


