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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 – 10.º Ano (Nível B 1.1 / B 1.2) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

Tempos Letivos estimados (45 min):   1.º Período - 50          2.º Período - 50           3.º Período - 34 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 
Perfil do Aluno 
por Período* 

Período 
Letivo** 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

0. This is us 

1. It’s a teens’ world 

1.1. Fitting in 

1.2. Tough times 

1.3. Building dreams 

1.4. Amazing teens  

Extensive reading: 

“Wonder” 

 

Conteúdos Gramaticais / Lexicais 

 Verb tense revision; 

  Present simple/present 

continuous;  

 Past Simple / Past Continuous;  

 Present Perfect Simple /Past 

simple; 

  Past perfect;  

 future forms: will/going 

to/present simple/ present 

continuous; 

  Modal verbs; 

 Adjectives and adverbs; 

Competência 
Comunicativa 
 
 

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

 
 
 
Compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; 
 
Ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas, 
recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o tipo de 
texto; descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e 
escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
argumentação; interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções 
do(a) autor(a); 
 
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas 
de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar 
mais compreensível; interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das 
áreas temáticas; 
 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à 
sua função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a 
sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma 
simples e breve, mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 
informações e pontos de vista; 

Conhecedor/ 
Sabedor/ Culto/ 
Informado 
(Transversais às 
áreas) 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
 
Sistematizador/ 
Organizador/  
 (A, B, C, I, J) 
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
Questionador 

1.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências do 
Perfil do Aluno 
por Período* 

Período 
Letivo** 

 Adjective degrees; 

 Clauses of purpose; 

 Clauses of contrast; 

 Word formation; 

 Idioms. 

 
 
 
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 

Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e 
o seu destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; reformular 
o trabalho escrito no sentido de o adequar à tarefa proposta; 
 
Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se relaciona com 
os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura de origem com outras culturas 
com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais, 
demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, 
sociedades e culturas; 
 
 

 

Adaptar o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e expressões 
idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas; 
 
 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 
conhecidas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 
feedback construtivo para atingir o objetivo proposto; 
 
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar 
progressivamente autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados 
obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares; 
  
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; 
 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários 
assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais; 
 
 
 
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de 
modo a melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o 
processo de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos 
de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a 
avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação. 

 (A, D, F, G, I, J) 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
Autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, 
J) 
 
Questionador/ 
Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, F, G, I, 
J) 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ 
Autónomo/ 
Cuidador de si e 
do outro 
(B, C, D, E, F, G, 
I, J) 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

2. Global Media, Amazing Tech 

2.1. The Net is neat 

2.2. Safe and sound    online 

2.3. Step ahead with tech 

2.4. Look up to life 

 

Conteúdos Gramaticais / Lexicais 

 Passive voice; 

 Passive with double object; 

 Connectors of cause and result; 

 Prepositional verbs 

 If clauses: types 1,2,3; 

 Used to / be and get used to; 

 Reported speech; 

 Idioms; 

 Word formation. 

2.º 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

3. Languages: a door to the world 

3.1. New languages, new journeys 

3.2. Go abroad, make a friend  

 

Conteúdos Gramaticais / Lexicais 

 Word formation; 

 Relative clauses; 

 Adjectives ending in -ed and -ing; 

 Gerund and to infinitive; 

 BrE and AmE; 

 Idioms. 

 

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.: 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– 11.º Ano (Nível B2) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

Tempos Letivos estimados (TL) (45 min):   1.º Período -  50          2.º Período - 50           3.º Período - 32          

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

 
1º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

1. O mundo mulicultural  
 
Viver num país de expressão 
inglesa 
Viver/ lidar com a diversidade 
Movimentos e organizações de 
ação social e voluntariado 

 

Leitura extensiva 

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais 

 
Revisão de tempos 
verbais 
Present Simple e 
Continuous 
Past Simple, Past Continuous, 
Present Perfect Simple e 
Continuous, Past Perfect 
Simple 

 

 ●Interação escrita 

Conetores e conjunções 
Comparativo (expressões 

Competência 
Comunicativa 

 

 

 

●Compreensão oral 

 

 

 

 

●Compreensão 
escrita 

 

 

 

 

●Interação oral 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas; 
Interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos de texto. 

 
 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas 
apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o 
tipo de texto; descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e 
escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
argumentação; interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) 
autor(a). 

 
 
 
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível; interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das áreas 
temáticas; 
 
 

 

Conhecedor/ 
sabedor/culto 
/Informado 
(transversais  
às ACPA) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 

 

 

 

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

 

 

 
Indagador / 
Investigador / 
Comunicador (A, 
B, C, D, E, F, H, 
I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

de comparação) 
A utilização de “so” e “such” 

 
 

 
 
 
 
2º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 
2. O mundo do trabalho 

 

Escolha de uma carreira  
O mundo do trabalho em mudança 
À procura de emprego 

 

3. A sociedade de consumo 

 

A era do consumismo  

O papel da publicidade  

O consumidor ético 

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais 

 
Conetores de contraste 
Voz passiva 
“Phrasal Verbs” 
“Question tags” 
Verbos modais 
Past Perfect Continuous 
“Countable/Uncountable 

nouns” 
Quantificadores  
Pronomes indefinidos  
Orações relativas  
Verbos preposicionais  
Orações condicionais: 

if/unless 
 Have/get something done 
 
 
 
 
 

 

• Produção oral 

 

 

●Interação  escrita 

 

 

 

 

●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 

 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma simples e 
breve mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações e pontos de 
vista. 

 
 

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; 
responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à 
sua função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a 
sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 

 

 

Planificar e produzir de forma articulada enunciados para descrever, narrar e expor 
informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados de modo estruturado, 
dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; reformular o trabalho escrito no sentido de o 
adequar à tarefa proposta. 
 

 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura a outras culturas; relacionar 
a sua cultura de origem com outras culturas relativizando o seu ponto de vista; questionar atitudes 
estereotipadas; 
desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos; alargar conhecimentos acerca dos universos 
socioculturais dos países de expressão inglesa 

 

 

Adaptar o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e expressões 
idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas. 

 

 

 

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 
conhecidas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 
feedback construtivo para atingir o objetivo proposto 

 
 

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar 
progressivamente autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados 
obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares. 

 

 

Sistematiza- 
dor/ 
Organizador 
(A, B, C, I ,J) 

 

Questionador (A, 
F, G, I, J) 

 

 

 

 

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

 

 

Autoavaliador 
(transversal à 
ACPA) 

 

 

 

Participati-vo / 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

 
 
 
 

3º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 

 

4. O mundo à nossa volta 

 

Ameaças ambientais  
Excesso populacional e 
desenvolvimento sustentável 

Para um planeta mais verde 

 
Preposições 
Frases com “wish”, “If 
only”, “had better”, “would 
rather” 
Expressões idiomáticas 
Caso possessivo 

  O futuro  

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 

 

 

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. 

 
 
 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários 
assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

 

 

 

Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de 
modo a melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo 
de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 
adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de 
aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a 
avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários 
e grelhas de progressão de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
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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. 
 
 

Esta planificação poderá sofrer alterações pontuais devido  à especificidade de cada turma.



 5 

 



 

 
 

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– 12.º Ano (Nível B2.1/B2.2) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

Tempos Letivos estimados (TL) (45 min):   1.º Período -  48          2.º Período - 48           3.º Período - 32          

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

 
1º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

 

1.     A Língua Inglesa no 
Mundo: Evolução da língua 
inglesa enquanto fenómeno 
social, político e cultural; 
Diversidade na língua inglesa 

 

 

2. Cidadania e Multiculturalismo: 

A Declaração Universal dos 

Direitos do Homem;  

Conviver com a diversidade.   
 

Leitura extensiva 

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais 

 
 Revisões dos conteúdos 

de língua inglesa de anos 

Competência 
Comunicativa 

 

●Compreensão oral 

 

 

 

 

●Compreensão 
escrita 

 

●Interação oral 

 

• Produção oral 

 

 

●Interação  escrita 

 

 

●Produção  escrita 

 

Compreender diversos tipos de discurso e seguir linhas de argumentação complexas, no âmbito 
das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras áreas do conhecimento; interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita; compreender um leque variado de 
enunciados orais, tanto em presença como através dos media; interagir na diversidade da língua 
inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas 
 
 

Ler e compreender textos extensos, literários e não literários, e identificar diferenças de estilo; 
interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos de texto, relacionando-a com o seu 
conhecimento e vivência pessoal.  

 

Interagir com espontaneidade, fluência e eficácia em língua inglesa, participando em discussões, 
defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos previamente; apresentar e discutir detalhadamente as áreas temáticas, 
desenvolvendo linhas de argumentação consistentes e fundamentadas. 
 
Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre as áreas temáticas; verbalizar perceções, 

experiências e opiniões; apresentar informação de uma forma clara e sequenciada. 
 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função 
e destinatário, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 

 
Elaborar, sem dificuldade, textos claros e variados, de modo fluente e estruturado, atendendo à 
sua função e destinatário; elaborar textos complexos, no âmbito das áreas temáticas 

 
 
Conhecedor/ 
Sabedor/ Culto/ 
Informado 
(Transversais a 
todas as ACPA) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 

 

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

 

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

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

 

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

 

 

 

 

1º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

anteriores 

Tempos verbais do 

passado 

Duplo genitivo 

 s’ genitive vs ‘of’ frases 

Pronomes impessoais 

   (it,he/she, they, you…)  

Formação de palavras 

Voz passiva com ‘cognition verbs’ 
(believe, feel, think, know…) 

Future perfect 
Phrasal-prepositional verbs (os 

mais correntes) 
Gerúndio/infinitivo 
Formação de palavras: sufixação 
Orações Condicionais 

 

2º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  
 

3. Democracia na Era Global: 
Tendências nas sociedades 
democráticas; Democracia em 
mudança. 

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais 

 
F u t u r o :  Present simple • 

Present continuous • Future 
simple • Be going to • Be about to 
+ infinitive • The future perfect  

D i s c u r s o  I n d i r e c t o  
O r a ç õ e s  s u b o r d i n a d a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

apresentadas, desenvolvendo linhas de argumentação consistentes e fundamentadas; reformular 
o trabalho escrito, adequando-o à tarefa proposta. 
 
 

 
Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e 
ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse em conhecer as mesmas e 
sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, 
relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 
questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver 
atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência multicultural; alargar 
conhecimentos acerca dos universos socioculturais dos países de expressão inglesa. 

 
 

Demonstrar abertura para utilizar a língua inglesa num registo apropriado, mesmo que para tal 
tenha que se expor ao risco, revelando vontade de comunicar em situações reais  

 
 

Mobilizar competências prévias e participar em atividades de par e grupo para atingir o objetivo 
proposto, revelando inteligência emocional em situações conhecidas e/ou novas; interagir com o 
outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando feedback construtivo; planificar uma 
atividade de acordo com o tipo de texto e o seu destinatário.  
 
 

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar autonomia na 
pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e suportes 
tecnológicos; contribuir para projetos de grupo interdisciplinares.  

 

Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente e defendendo 

pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

em outras disciplinas. 

 
 

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários 
assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

 
 
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de 
modo a melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo 
de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 
adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de 
aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a 
avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, 
diários e grelhas de progressão de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Questionador (A, 
F, G, I, J) 

 

 

 

 

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

Autoavaliador 
(transversal à 
ACPA) 

 

 

Participativo/Col
abora dor (B, C, 
D, E, F) 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
domínio* 

Período letivo 

3º Período 

Áreas Temáticas/ Situacionais  

 

 

4.  Culturas, Artes e Sociedade: A 
segunda metade do Século XX na 
literatura, no cinema, na música; A 
diversidade das vozes nos países 
de expressão inglesa 
 

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais 
 

Uso do conjuntivo - expressões 
fixas: If I were you …; So be it …; 
Heaven forbid …; Come what may 
…; Suffice it to say …- depois de 
verbos como demand, suggest, 
request, insist, advise…(I 
suggested that he be careful; They 
insist that you try this new 
recipe…) 
Posição de 

advérbios/locuções adverbiais 
na frase (incluindo  

Variedades/registos do inglês: 

Variação ortográfica Variação 
semântica Variação prosódica 
  

 

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

 

 
 
 
 
Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas; 
Interpretar informação explícita e implícita em diversos tipos de texto. 

 
 
Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas 
apresentadas, recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o 
tipo de texto; descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e 
escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
argumentação; interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e intenções do(a) 
autor(a). 

 
 
 
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível; interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das áreas 
temáticas; 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
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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. 
 
Esta planificação poderá sofrer alterações pontuais  de acordo com  a especificidade da turma. 
 


