Inglês– Ano 9º
Síntese da Planificação 2017/18
Período
1.º Período
2.º Período
3.º Período
Total

A
38
32
25
95

B
39
32
25
96

C

Unidades Temáticas
1.º Período
UNIT 1 – Healthy living
- Daily routines and free time activities
- Teen problems/ Solutions to teen problems

Aulas Previstas/Turma
D
E
F
G
H

Observações
I

J

K

L

M

N

O

P

Q
As aulas previstas são
contabilizadas em
unidades de 50 minutos

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

Instrumentos e Critérios de Avaliação
%
Instrumentos complementares
%
Descrição dos Instrumentos
 Participação ativa e pertinente.

IB 1 - dois testes sumativos escritos

75%

75%
IB 2 - uma prestação oral

%
25%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo
professor em situação de aula (leitura, redação

UNIT 2 – Jobs
- Job qualities, qualifications and skills

%

25%

25%
25%

de textos, ficha de trabalho, ditados, pesquisa,
audição de textos, etc).
 Atitudes e comportamento

UNIT 3 – Travel
- Types of holidays

 Realização dos trabalhos de casa.

25%
25%

Língua Inglesa:
Vocabulary work- idioms, present simple, present continuous,
past simple, past simple, past continuous (when, while),
present perfect, past simple (for, since, already, yet, just, ever,
never), interrogative pronouns, phrasal verbs, gerund/infinitive,
connectors, prepositions, question tags.

2.º Período
UNIT 3 – Travel
- Social behavior
- Body language
UNIT 4 – Technology
-Technology, gadgets and everyday life
-World issues
UNIT 5 – Arts and Culture
-Famous people
Língua Inglesa:
vocabulary work: idioms, prepositions, past perfect, phrasal
verbs, conditional type 0,1,2

Descrição dos Instrumentos

%

Descrição dos Instrumentos
 Participação ativa e pertinente

IB 1 - dois testes sumativos escritos

75%

IB 2 - uma prestação oral

25%

%
25%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo

75%

professor em situação de aula (leitura, redação

25%

25%

de textos, ficha de trabalho, ditados, pesquisa,
audição de textos, etc).
 Atitudes e comportamento
 Realização dos trabalhos de casa.

25%
25%
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3.º Período

Descrição dos Instrumentos

UNIT 5 – Arts and Culture
- Types of films, books, music

IB 1 - um teste sumativo escrito

%

Descrição dos Instrumentos
 Participação ativa e pertinente

75%
75%

UNIT 6 – Life and Living
- Advertising
- Shops and services

IB 2 - uma prestação oral

25%

%
25%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo
professor em situação de aula (leitura,

25%
25%

redação de textos, ficha de trabalho,
ditados, pesquisa, audição de textos, etc).

Língua Inglesa:
vocabulary work- Idioms, phrasal verbs, prepositions, relative
pronouns/clauses, reported speech.

 Atitudes e comportamento

25%

 Realização dos trabalhos de casa.

25%

Leitura extensiva da obra: The Merchant of Venice – Ao longo do
ano letivo.

Material básico para a aula: Livro do aluno, livro de atividades, material de escrita
Classificação Final
1º Período

Ensino Básico
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

Ensino Secundário
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

2º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período).
(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos)

(Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0.4 x Classificação do 1º
período)
(Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º
período)

3º Período

I.20.05 E03

