
PLANIFICAÇÃO ANUAL 

DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA (L. E. I) – NÍVEL 3     ANO: 7.º   ANO LETIVO: 2019 - 2020  
Aulas previstas: 1º Período: (+/-43 )                2º Período (+/-35)                                                              3º Período (+/- 25)   
 

COMPETÊNCIAS 

Competência comunicativa 
 Compreensão oral: Seguir instruções detalhadas dadas pelo professor.  
 Compreensão escrita: Entender textos narrativos sobre temas abordados no domínio intercultural.  
 Interação oral: Entender e trocar ideias em situações quotidianas previsíveis. 
  Interação escrita: Interagir de forma simples, completando formulários, mensagens e textos curtos.  
 Produção oral: Falar sobre os temas trabalhados: atividades escolares e de lazer (situações quotidianas), serviços , planos para o futuro, hábitos e rotinas 

comparar tipos de habitação, eventos escolares e festividades); descrever imagens, locais, atividades e acontecimentos.  
 Produção escrita: Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; escrever diálogos com encadeamento lógico; descrever planos para o futuro. 

 
Competência Intercultural  

 Reconhecer realidades interculturais distintas: conhecer, com algum pormenor, o seu meio e a sua identidade; estabelecer comparações entre as suas 
vivências e as dos outros, falar sobre atividades de lazer do seu meio cultural por oposição a outras culturas, incluindo a anglo-saxónica; reconhecer, 
compreender e explicar exemplos concretos de atitudes de tolerância e respeito intercultural.  
 

Competência Estratégica  
 Comunicar eficazmente em contexto: reconhecer diferentes estratégias de comunicação nas fases de planificação, realização e avaliação das atividades 

comunicativas e escolher a mais apropriada; preparar, repetir e memorizar uma apresentação oral com confiança e criatividade à turma e/ou a outros 
elementos da comunidade educativa; responder com segurança e certeza a perguntas colocadas; participar em atividades de pares e grupos, revelando 
capacidade para se colocar na posição do outro; pedir e dar informações; planear, organizar e apresentar uma tarefa de pares ou um trabalho de grupo 
minimizando possíveis diferenças e discordâncias. 

 Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto: comunicar com outros a uma escala local, nacional e internacional; pedir 
e dar informações por email ; contribuir para projetos e tarefas de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas 
do aluno; participar num WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a aplicações informáticas online.  

 Pensar criticamente: desenvolver a empatia com o outro de forma a adquirir atitudes mais tolerantes, reconhecendo e respeitando opiniões divergentes de 
modo a realizar novas aprendizagens; ouvir atentamente, compreender o outro e refletir criticamente sobre o que foi dito, dando razões para justificar as 
suas conclusões, associando aprendizagens novas a anteriores.  

 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; participar em atividades diferenciadas e de natureza diversa; desenvolver a literacia em língua 
inglesa, lendo diferentes tipos de textos e adaptações de leitura extensiva; desenvolver e participar em projetos e atividades interdisciplinares.  

 Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem: discutir e selecionar objetivos de aprendizagem 
comuns e individuais e desenvolver uma atitude ativa e confiante relativamente à aprendizagem do Inglês; monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na 
língua inglesa, registando as suas aquisições e dificuldades linguísticas; selecionar estratégias de aprendizagem eficazes para superar estas dificuldades e 
consolidar as aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e monolingues (online e em suporte de papel); utilizar conhecimentos prévios da língua e a sua 
experiência pessoal para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples; participar numa reflexão e discussão no final da aula para identificar 
atividades associadas aos objetivos de aprendizagem e ao cumprimento dos mesmos; reconhecer diferentes estratégias de aprendizagem; realizar 
atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios, diários de aprendizagem e grelhas de progressão. 

 
 



ORGANIZADOR/ DOMÍNIO 
CONHECIMENTOS/ CAPACIDADES/ATITUDES 

 
SITUAÇÃO EDUCATIVA 

 
AVALIAÇÃO 

Áreas temáticas/ 
situacionais  
 

 Apresentação/ 
Identificação 
pessoal: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Desporto e lazer: 

 

 

 
 A Escola: 

 

 

 

 

 

 A Casa: 

 

 

 

 
 
.Cumprimentos 
.Números e datas 
.Grã-Bretanha, Reino 
Unido e Estados Unidos da 
América. 
. Países e nacionalidades. 
 
  
.Identidade 
.Descrição 
física/psicológica 
.Família e animais de 
estimação 
   
 
 
.Desportos e passatempos 
 
 
 
 
 
 
.Disciplinas  
 .Horários 
.Bullying 
.Atividades culturais 
 
 
 
 
 
 
 
.Tipos de casa 
. Mobiliário 
. Rotina diária 
 
  

 
 
 
.Question words 
.Verbs to be and have got 
.Verb have got 
.Present Simple 
.Pronouns: (personal, possessive 
and reflexive) 
.Connectors( and, also, too, as 
well, but, however) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 .Past  Simple: To be, there to be, 
Regular and irregular verbs 
 
 
 
 
 
.Adjective + preposition 
.Modal Verbs(will, won’t, may, 
might, should, shouldn’t, must, 
mustn’t) 
.The comparative 
.Connectors: since, so 
.Phrasal verbs 
 
 
 
 
.The superlative 
.Compound nouns 
 
 
 

 
▪ Leitura dialogada; 

▪ Leitura dramatizada; 

▪ Conversas informais; 

▪ Fichas de trabalho (com 

verdadeiro ou falso; 

preenchimento de espaços); 

▪ Leitura e compreensão de texto; 

▪ Completamento de 

diálogos/frases; 

▪ Exercícios de correspondência; 

▪ Exercícios de ordenação 

sequencial; 

▪ Pesquisa vocabular no dicionário; 

▪ Role-play; 

▪ Observação de imagens; 

▪ Legendagem de imagens; 

▪ Construção de frases; 

▪ Exercícios de pergunta e resposta; 

▪ Resolução de crucigramas, 

palavras cruzadas e sopa de letras; 

▪ Atividades livres;  

▪ Concursos; 

▪ Exposições; 

▪ Elaboração de materiais alusivos 

às diferentes comemorações; 

 

 Avaliação diagnóstica 
 
 Aquisição das 
aprendizagens 
essenciais nos vários 
domínios: 
▪ ouvir; 
▪ falar; 
▪ ler; 
▪ escrever. 
 
. Teste de oralidade 
 
. Desempenho na aula: 
 
 Participação oral e 
escrita 
 
 Fichas de avaliação 
 
 Fichas de trabalho 
 
 Trabalhos de pesquisa 
 
 Atitudes e valores: 
 
▪ pontualidade; 
 
▪ assiduidade; 
 
▪ organização; 
 
▪ hábitos e métodos de  
trabalho; 
▪ realização dos    
trabalhos de casa; 
 
▪ participação nas 
atividades;  
                 
▪ material; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 Compras:  

 
 

 

 

 

 Cidade: 

 
 

.Lojas e edifícios públicos 

.Fazer compras 

.Restaurantes 
 
 

  

 

 
. Edifícios públicos 
.Sinais públicos 
.Direções 

 
 
 
 

.Extensive Reading 
( reading a short story) 
 

.Atividades 

 
o National Poppy 

day 
o “We love our 

planet” 

 
 
.Past Continuous 
.Past Simple  or Past Continuous 
.Connectors: When and while 
.Indefinite pronouns  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.Future: Will , Going to and 
Present Continuous 
.Prepositions of movement 
.Prefixes and suffixes 
 
 
 
 
 

 

▪ autonomia; 
 
▪ cumprimento das regras. 
 
 Autoavaliação 

 


