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CALENDARIZA-

ÇÃO 

  
ÁREAS TEMÁTICAS, 

VOCABULÁRIO, GRAMÀTICA 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

DESCRITORES 
DO PERFIL DOS  

ALUNOS 

AÇÕES 
ESTRATÉGICAS (…) ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 
AVALIAÇÃO 

  
 

 
 

1º período 

Manual "Be the Change " - 
7º ano 

Unit 4 - All, fun and games 

✔ S
ports 

✔ H
obbies and interests 

✔ D
egrees of adjectives 
(comparative and 
superlative) 

✔ A
djectives followed by 
prepositions 

 
Unit 5 - Travel broadens 
the mind  

✔ T
ravel and holidays 

✔ T
ypes of holidays 

✔ M
eans of transport 

✔ F
uture tenses (Future 

Compreensão oral 
Compreender, com facilidade, discursos 
produzidos de forma clara; seguir conversas do dia 
a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre 
temas estudados; compreender o essencial de 
programas em modo áudio/audiovisual sobre 
temas atuais ou de interesse cultural; seguir 
orientações detalhadas, mensagens e informações 
diversas. 
 
Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em 
linguagem clara e corrente; identificar os pontos 
principais em textos jornalísticos; compreender 
textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; seguir o essencial em textos 
argumentativos breves sobre temas culturais e 
sociais; ler textos de leitura extensiva de natureza 
diversa; utilizar dicionários diversificados. 
 
Interação oral 
Interagir, com correção, sobre assuntos 
conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o 
discurso; combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em 
diálogos, com correção, sobre tópicos da 
atualidade; trocar ideias, informações e opiniões 
sobre pessoas, experiências e acontecimentos.  

A 

 Linguagens e 
textos 

 

 

B 
Informação e 
comunicação 

 

 
C 

Raciocínio e 
resolução de 
problemas 

 

 
D 

Pensamento 
crítico e 

pensamento 
criativo 

E 
Relacionamen

to 

interpessoal 

 

Promover estratégias de aquisição de 
conhecimento, informação e outros 
saberes, relativos aos conteúdos das AE, 
que impliquem: 
- rigor, articulação e uso consistente de 
conhecimentos; 
- seleção de informação pertinente; 
- organização sistematizada da leitura e do 
estudo progressivamente autónomo; 
- análise de factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados; 
- tarefas de memorização, verificação e 
consolidação, associadas a compreensão e 
uso do saber; 
- relações intradisciplinares e 
interdisciplinares. 
 
Promover estratégias que envolvam a 
criatividade dos alunos: 
- na formulação de hipóteses face a uma 
situação ou evento; 
- na conceção de situações nas quais um 
conhecimento determinado possa ser 
aplicado; - na proposta de alternativas a 
uma forma tradicional de abordar uma 
situação-problema; 
- na elaboração de um texto ou 
apresentação de uma solução face a um 

 
Observação 
direta: 

· Produção oral 
· Interação oral 
· Atitudes e 
valores 

 
 
Avaliação de 
compreensão 
oral 
 
Testes escritos 
 
Questões de aula 
 
Avaliação formal 
da produção oral 
 
Avaliação formal 
da interação oral  
 
Auto e 
heteroavaliação  
 
Avaliações 
sumativas e 



  

 

Simple, Future with 
going to, Present 
Continuous for future 
arrangements) 

 
Manual "Swoosh" - 8º ano 

Unit 0 - Warm up 

✔ B
ritish English / 
American English 

✔ B
ritish culture 
/American culture 

✔ H
obbies and free time 
activities 

✔ R
evision : Present 
Simple / Present 
Continous 

 

 
Interação escrita 
 Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos 
de carácter geral; escrever comentários e 
mensagens em blogues e redes sociais; responder 
a um inquérito, postal e/ou email. 
 
Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, 
com pronúncia e entoação adequados; fazer 
pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; produzir, de forma simples e linear, 
discursos de cunho pessoal. 
 
Produção escrita 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando 
vocabulário comum, mas diversificado; recontar 
um acontecimento, descrevendo experiências, 
impressões, reações ou sentimentos; escrever 
sobre os temas da atualidade estudados. 
Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer personagens e obras célebres de países 
de expressão inglesa; conhecer universos culturais 
diversificados; identificar e comentar alguns 
fatores que dificultam a comunicação intercultural. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Preparar e fazer uma apresentação oral à turma e 
ou outros elementos da comunidade educativa 
com os recursos verbais e não verbais necessários, 
com confiança e criatividade; responder com 
segurança a perguntas, revelando uma opinião 
crítica fundamentada; ultrapassar falhas de 

 
F 

Desenvolvi
mento 

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 

desafio; 
- na análise de textos em suportes variados 
com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de 
vista próprio; 
- no uso de modalidades diversas para 
expressar as aprendizagens (por exemplo, 
imagens); 
- na criação de soluções estéticas criativas 
e pessoais. 
 
Promover estratégias que desenvolvam o 
pensamento crítico e analítico dos alunos, 
incidindo: 
- na mobilização do discurso (oral e 
escrito)argumentativo (expressar uma 
tomada de posição, pensar e apresentar 
argumentos e contra argumentos, rebater 
os contra-argumentos); 
- na organização de debates que 
requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análise de 
factos ou 
dados; 
- na discussão de conceitos ou factos numa 
perspetiva disciplinar e interdisciplinar, 
incluindo conhecimento disciplinar 
específico; 
- na análise de textos com diferentes 
pontos de vista; confronto de argumentos 
para encontrar semelhanças diferenças, 
consistência interna; 
- na problematização de situações; 

formativas ao 
longo dos 
períodos 

 
 
 
 

  

 

 

1º período 

Unit 1 - Media and 
technology 

✔ C
omputers and the 
internet 

✔ M
obile phones 



  

 

✔ S
ocial networks 

✔  
Types of media 

✔  
Revision: Past Simple / 
Past Continuous 

✔ U
sed to / didn´t use to 

✔ C
onnectors 

✔ P
hrasal verbs 

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. 
 
 Trabalhar e colaborar em pares e pequenos 
grupos 
Participar em atividades de pares e grupos, 
trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo 
a associar novas aprendizagens às anteriores; 
recontar o discurso de outrem; planear, organizar e 
apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de 
grupo, minimizando possíveis diferenças e 
discordâncias, demonstrando uma atitude de 
sensibilidade  emocional ao usar diferentes graus 
de formalidade. 
 
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 
aceder ao saber em contexto 
Comunicar com outros a uma escala local, nacional 
e internacional para escrever comentários e 
mensagens em blogues e redes sociais; escrever ou 
responder a uma carta/email informal/formal; 
contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e 
experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online. 
 
Pensar criticamente 
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 

- na análise de factos, teorias, situações, 
identificando os seus elementos ou dados, 
em particular numa perspetiva disciplinar 
e interdisciplinar. 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
- tarefas de pesquisa sustentada por 
critérios, com autonomia progressiva; 
- incentivo à procura e aprofundamento de 
informação; 
- recolha de dados e opiniões para análise 
de temáticas em estudo. 
 
Promover estratégias que 
requeiram/induzam por parte do aluno: 
- aceitação ou argumentação de pontos de 
vista diferentes; 
- estratégias que induzam respeito por 
diferenças de características, crenças ou 
opiniões; 
- confronto de ideias e perspetivas 
distintas sobre a abordagem de um dado 
problema e ou maneira de o resolver, 
tendo em conta, por exemplo, diferentes 
perspetivas culturais, sejam de incidência 
local, nacional ou global. 
 
Promover estratégias que envolvam por 
parte do aluno: 
- tarefas de síntese; 
- tarefas de planificação, revisão e 
monitorização; 
- registo seletivo; 
- elaboração de planos gerais, esquemas; 

  
 
 

1º período 

 Unit  2 -  Fashion and body 
image 

✔ F
ashion (clothes and 
accessories) 

✔ b
ody iimage 

✔ A
djective word order 

✔ S
o + adjective 

✔ A
djectives with suffixes 



  

 

✔ Relative pronouns 
(who, which, whose,, 
that) 

humildade pessoal. 
 
Relacionar conhecimentos de forma a 
desenvolver criatividade em contexto 
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; desenvolver a literacia em 
língua inglesa, lendo textos diversificados e textos 
de leitura extensiva para expressar a sua opinião; 
desenvolver e participar em projetos e atividades 
interdisciplinares. 
 
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e 
aprender a regular o processo de aprendizagem 
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; utilizar 
dicionários em diferentes suportes; demonstrar 
uma atitude de resiliência face à aprendizagem; 
realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 

- promoção do estudo autónomo com o 
apoio do professor, se necessário, 
identificando obstáculos e formas de os 
ultrapassar. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte do aluno: 
- elaboração de questões para os pares, 
sobre os conteúdos estudados; 
- autoavaliação. 
 
Promover estratégias que impliquem por 
parte 
do aluno: 
- ações de comunicação unidirecional e 
bidirecional; 
- ações de resposta, apresentação, e 
iniciativa. 

  

  

 

 

2º período 

Unit 3 -  Healthy eating 
habits 

✔ F
ood 

✔ C
ontainers 

✔ E
ating habits 

✔ T
aste 

✔ F
uture tenses (Future 
with will, be going to, 
Present Continuous 
for future 
arrangements) 

✔ C
ountable / 
uncountable nouns 

✔ Q
uantifiers 

✔ C
oolcations with 
"make" and "do" 

 



  

 

  

 

2º e 3º  
período 

Unit 4 - The Environment 

✔ E
nvironment 

✔ E
nvironmental 
problems 

✔ E
nvironmental solutions 

✔ C
onditional clauses - 
type 0 and I 

✔ M
odal verbs 

✔ P
hrasal verbs with 
"look" 

  

 

 

3º período 

 

Unit 5 - Places to visit 

✔ T
ravelling 

✔ P
laces to visit 

✔ P
resent Perfect 



  

 

✔ P
ast Simple vs Present 
Perfect 

✔ P
hrasal verbs with 
"take" 

 

setembro, 2021 

A docente: Dirce Maria Geraldes Padrão 

 

 

 

 

 


