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PLANIFICAÇÃO ANUAL – 2020/2021 GRUPO DISCIPLINAR – 330
INGLÊS LE I – FORMAÇÃO GERAL – 9º ANO
O aluno do 9º ano de Inglês, LE I situa-se no nível B1/B1.1 e deverá ser capaz de: compreender as questões principais quando é usada uma linguagem clara e
estandardizada e os assuntos são do seu conhecimento (temas abordados na escola e nos momentos de lazer, etc.); lidar com algumas situações que lhe são
familiares; produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos correntes ou de interesse pessoal; descrever experiências e eventos, sonhos e ambições,
bem como expor, de forma breve, justificações para uma opinião ou um projeto (adaptado de QECR, Escala Global, Nível B1/B1.1: Utilizador Independente;
Conselho da Europa, 2001).

Documentos orientadores:
. Despacho nº 6478/2017, 16 de julho (Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória);
. Aprendizagens Essenciais / Articulação com o “Perfil dos Alunos” – agosto de 2018-09-10
.” Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas” – (QECR), Conselho da Europa, 2001 _ Escala Global – Nível B1– Utilizador independente.

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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 estática e artística
I- Saber científico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
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PLANIFICAÇÃO ANUAL
Manual: iTeen 9

INGLÊS LE I – 9º ANO
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

1.º PERÍODO (+/- 36 aulas)
Domínio: ÁREAS TEMÁTICAS
Unidade zero – “Welcome
Back!”
Conteúdos lexicais:
Pequenos textos escritos e
áudio: Email; text message
Conteúdos gramaticais:
- Presente perfeito (for and
since)
- Pronomes possessivos
- Presente simples
- Adjetivos + preposições
Unidade 1 – “On the Move”
Conteúdos lexicais:
- Tipos de Campos de Férias;
- Atividades/ desportos
- Os Jovens e o intercâmbio
entre escolas
- Viagens aéreas / no aeroporto
Conteúdos gramaticais:
- Passado simples e contínuoConjunções correlativas: either
…or / neither…nor/ both…and

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PERFIL DO ALUNO

Domínio: COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
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 de 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

- Rigor, articulação e uso consistente
de conhecimentos;

- Conhecedor / sabedor/
culto/ informado

- Seleção de informação pertinente;

- Organização sistematizada da
leitura e do estudo progressivamente
autónomo;

- Criativo

- Análise de factos, teorias, situações,
identificando os seus elementos ou
dados;

Tarefas
de
memorização,
verificação
e
consolidação,
associadas a compreensão e uso do
saber;

- Crítico /Analítico
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- Verbo used to + infinitivo
- Used to vs presente simples
Unidade 2 – “A Question of
Art”
Conteúdos lexicais:
Eventos culturais:
- A música
- Cinema
- A literatura
- A arte e a pintura
Conteúdos gramaticais:
- Presente perfeito (ever, never,
once, many times, before, so
far, just, already, yet, for, since)
- Presente perfeito versus
passado simples
- Passado perfeito (when,
before, after, already, just, for,
ever, never, by the time…)
- Preposições/ frases
preposicionais de lugar e
movimento
Leitura extensiva:” A Christmas
Carol”
2.º PERÍODO (+/-33 aulas)
Unidade 3 – “Technology is
Great!”
Conteúdos lexicais:
- Dispositivos tecnológicos

atualidade, trocar ideias, informações e opiniões sobre
pessoas, experiências e acontecimentos.

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 temas da atualidade estudados.

- Relações intradisciplinares e
interdisciplinares;
- Promover estratégias que
envolvam a criatividade;
- Promover estratégias que
desenvolvam o pensamento crítico e
analítico:
- Promover estratégias que
envolvam/ induzam:
. tarefas de pesquisa;
. procura e aprofundamento de
informação;
. recolha de dados e opiniões para
análise de temáticas;
. aceitação ou argumentação de
pontos de vista diferentes;
. respeito por diferenças de
características, crenças ou opiniões;
. confronto de ideias e perspetivas
distintas

- Criativo/Analítico

- Tarefas de síntese; planificação,
revisão e monitorização;
- Registo seletivo;
- Elaboração de planos gerais e
esquemas;
- Promoção do estudo autónomo, da
autoavaliação e heteroavaliação;
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- A vida moderna e as novas
tecnologias: vantagens e
desvantagens
- As redes sociais e os blogues
Conteúdos gramaticais:
- Infinitivo e gerúndio
- Frases condicionais: tipo 0 e 1
- Frases condicionais: tipo 2
Unidade 4 – “Health and
Fitness”
Conteúdos lexicais:
- Hábitos alimentares saudáveis
- Os anúncios e a comida
- Os alimentos
- Provérbios e os alimentos
- A saúde: doenças e mal-estar
físico
Conteúdos gramaticais:
- Infinitivo / Gerúndio
- Orações
condicionais ( 0, 1 e 2)
- Verbos modais Must e have to
- Conetores frásicos
(though, although,
therefore, so)
- Orações relativas

3.º PERÍODO (+/- 29 aulas)
Unidade 5 – @Work
Conteúdos lexicais:
- O mundo do trabalho

Domínio: COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
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.

- Tarefas de pesquisa sustentada por
critérios;
- Recolha de dados e opiniões para a
análise de temáticas em estudo;
- Análise, discussão e aceitação de
pontos de vista diferentes;
- Confronto de ideias e perspetivas
distintas sobre a abordagem de um
problema.

- Indagador/ Investigador

- Respeitador da diferença/ do
outro

Domínio: COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
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 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.

- Sistematizador/ organizador

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.

- Comunicador

- Questionador

- Autoavaliador
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- Empregos de Verão e em parttime
- Curriculum vitae
-Profissões - Competências/
aptidões
Conteúdos gramaticais:
- Graus dos adjetivos:
comparativo e superlativo
- Discurso indireto: afirmações;
ordens; conselhos/sugestões e
perguntas
Unidade 6 – Caring about the
Others
Conteúdos lexicais:
- Culturas e hábitos culturais
diferentes
- A amizade e a tolerância
- O voluntariado
Conteúdos gramaticais:
- Advérbios de modo
- Adjetivos com: - ing e - ed
- Question-tags

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 aplicam ao
contexto e experiências reais e quotidianas do aluno,
utilizando aplicações informáticas online.

- Participativo / colaborador

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 humildade pessoal.
- Responsável / autónomo
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a
criatividade em contexto
- Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de
modo a criar produtos adequados à 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 de sala
de aula 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 á aprendizagem do
inglês; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na

- Cuidador de si e do outro
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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 as dificuldades e
consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários em
diferentes suportes; demostrar uma atitude de resiliência
face à aprendizagem; realizar atividades simples de auto e
heteroavaliação; portefólios, diários de aprendizagem e
grelhas de progressão.

Grupo de Recrutamento 330, Inglês

Setembro, 2020
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