
Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade 
Engaging 8                Departamento de Línguas - Ano Letivo 2022/2023      

 
                                           Planificação Anual de “Laboratório do Conhecimento – Inglês”                                          Manual:  Engaging - 8º ano 

 
1 

 

 

 
 

CALENDARIZAÇÃO 
  

ÁREAS TEMÁTICAS, VOCABULÁRIO  

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

(conhecimentos, capacidades e atitudes) 

DESCRITORES DO 
PERFIL DOS  

ALUNOS 
ATIVIDADES AVALIAÇÃO 

1º Período Teen countdown 

– Free-time activities 
– Hobbies 
 

Teen challenges 

– Common teen problems 

 Teen dreams 

– Teen dreams 
 
 Fashion biz 

– Clothes and accessories 

Style rocks 

– Styles 

Fashion trends 

– Fashion jobs 

Compreensão oral 
Seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve 
sobre um tema familiar; acompanhar informações 
com algum pormenor. 
  
Interação oral 
Responder de forma pertinente ao discurso do 
interlocutor; trocar informações relevantes e dar 
opiniões sobre problemas práticos quando 
questionado diretamente. 

 
 Produção oral 
Expressar-se, com correção, em situações 
previamente preparadas, falar sobre atividades 
escolares e de lazer; falar sobre o mundo dos 
adolescentes: hábitos e rotinas, hobbies, moda, 
estados emocionais, por exemplo, expressar a sua 
opinião; interagir, com linguagem de uso corrente, 
sobre assuntos do dia a dia. 
 
Comunicar eficazmente em contexto 
Trocar informações relevantes e dar opiniões sobre 
problemas práticos quando questionado 
diretamente; exprimir situações hipotéticas; 
preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral 
com confiança e criatividade, à turma e/ou outros 

A 

 Linguagens e textos 

 

 

B 
Informação e 
comunicação 

 

 

 
D 

Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

 

E 
Relacionamento 

interpessoal 

 

 
F 

Desenvolvimento 
pessoal e 

autonomia 

 

 

 
- Audição de textos descritivos, 
narrativos, poemas, diálogos, 
canções, anúncios, vídeos e 
realização de exercícios de 
compreensão oral através de 
diferentes tipos de tarefas, com 
diferentes graus de dificuldade e 
complexidade 
 
- Visualização de vídeos e filmes e 
realização de diversos tipos de 
exercícios de compreensão da 
mensagem e vocabulário 

 
- Diálogos com a docente, um colega 
ou mais colegas sobre as temáticas 
em estudo na disciplina de inglês 

 
- Respostas a questões ou 
elaboração de questões/entrevistas 
relacionadas com os temas em 
estudo na disciplina de inglês 

 
- Falar sobre e/ou dar opinião sobre 
os temas em  estudo na disciplina de 
inglês 

 
- Descrição de imagens, paisagens, 
quadros, etc. 

 

 
Observação direta: 

· Produção oral 
· Interação oral 
· Atitudes e valores 

 
 
Avaliação de 
compreensão oral 
 
 
Avaliação formal da 
produção oral 
 
Avaliação formal da 
interação oral  
 
Auto e heteroavaliação  
 
Avaliações sumativas e 
formativas ao longo dos 
períodos 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Período 
World of food  

– Food and drinks 

– Containers 

Eating habits 

– You are what you eat 



  

 

Yammy delights 

– Adjectives to describe food 

Media magic 

– Types of media 

Teen voices 

Connected  

– Social media 

elementos da comunidade educativa; responder com 
segurança a perguntas colocadas, revelando uma 
opinião crítica devidamente fundamentada; reagir a 
sentimentos e atitudes do interlocutor. 

 
Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
Participar em atividades de pares e grupos para 
atingir um objetivo a curto prazo, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro; pedir 
e dar informações e sugestões de modo a analisar um 
problema sob perspetivas novas e expressar a sua 
opinião, planear, organizar e apresentar uma tarefa 
de pares ou um trabalho de grupo, partilhando 
tarefas e responsabilidades. 
 
Pensar criticamente 
Desenvolver a autonomia e perseverança de forma a 
demonstrar atitudes mais tolerantes, reconhecendo 
e respeitando opiniões divergentes; ouvir 
atentamente, compreender o outro e refletir 
criticamente sobre o que foi dito, justificando as suas 
conclusões, associando as novas aprendizagens às 
anteriores. 
 

 

G 
Bem-estar, saúde  

e ambiente 
 

 
 

- Debates de ideias em pares ou em 
grupo 
 
 
 

3º Período 
Save the Earth 

– Environmental challenges and 
solutions 

 Mother nature  

 Green hope  

 

 
 

Oleiros, 6 outubro 2022 
A docente: Paula Cristina Tavares 

 


