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Ano Letivo de 2020/2021
Planificação anual
Disciplina: Inglês – 8.º ano
Aprendizagens essenciais transversais:
O aluno deve ser capaz de:
-seguir, sem dificuldade, uma apresentação breve sobre um tema familiar;
-compreender textos informativos; reconhecer, de forma não pormenorizada, a linha geral de
argumentação de um texto; identificar as principais conclusões em textos de opinião; ler textos adaptados
de leitura extensiva;
-responder, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor; trocar informações relevantes e dar opiniões
sobre problemas práticos quando questionado diretamente; interagir, com correção, para obter bens e
serviços;
-interagir de forma progressivamente mais elaborada;
-expressar-se, com correção, em situações previamente preparadas; falar sobre assuntos do dia a dia;
-produzir textos de 50 a 90 palavras, com vocabulário de uso do quotidiano;
-conhecer alguns aspetos culturais de vários países de expressão inglesa; conhecer e descrever temas da
atualidade; identificar problemas ambientais e soluções possíveis; descrever, de forma sumária, tradições
do seu meio cultural; reconhecer a diversidade como uma oportunidade de aprendizagem para todos;
-comunicar eficazmente em contexto;
-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;
-utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto;
-pensar criticamente;
-relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto;
-desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem.

Tempos
50 min

Domínio 1: Áreas temáticas / situacionais
1. Hábitos e rotinas
1.º Período

2. Situações quotidianas

~
39

3. Atividades escolares e de lazer
1. Planos para o futuro
2.º Período

2. Tipos de habitação

~
33

3. Eventos escolares e festividades
1. Serviços
3.º Período

~
28

Nota: A recuperação das aprendizagens prevista para o presente ano letivo (num total de tempos letivos
correspondentes a 5 semanas) terá lugar no início do ano letivo, de acordo com as necessidades de
aprendizagem identificadas nos alunos.

