
 

CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / PLANIFICAÇÂO / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 

 
 

Inglês / 9ºAno       

Domínios/Objetivos Conteúdos 
Programáticos/Calendarização 

Critérios de avaliação Instrumentos 
de Avaliação 

a) Comunicação: 
Compreensão Oral (L9): 

 Compreender diferentes tipos de texto; 

 Seguir orientações/instruções; 

 Identificar formas de tratamento formal e informal. 
Leitura (R9): 

 Ler diferentes tipos de textos para recolha de informação;  

 Identificar/Reconhecer diferentes tipos de texto e suas 
utilizações; 

 Ler textos de leitura extensiva identificando lugares, 
personagens, sentimentos e acontecimentos.  

Interação Oral (SI9): 

 Produzir diálogos /Interagir com algum à-vontade sobre 
assunto actuais; 

 Exprimir situações hipotéticas; 

 Recontar o discurso de outrem; 

 Trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, 
experiências e acontecimentos. 

Produção oral (SP9) 

 (Re)produzir textos orais, previamente preparados; 

 Falar sobre um anúncio/ noticia/filme/ livro; 

 Fazer pequenas apresentações sobre temas do seu interesse; 

 Produzir discursos de cunho pessoal ; 

 Expressar opinião sobre os temas estudados. 
Escita (W9):  

 Escrever comentários/mensagens em blogues e redes sociais.; 

 Escrever/responder a cartas, descrevendo experiências, 
impressões, reações e sentimentos;  

 Produzir textos, de 80 a 100 palavras sobre assuntos diversos 
(Comentários, guiões, produtos, anúncios publicitários, temas 
da atualidade). 

Domínio Intercultural  (ID9)  

Temas (Léxico): 
 
1. Estilos de vida  
* Rotina diária 
* Tempo livre/ hobbies 
* Problemas dos adolescentes  
* expressões idiomáticas - saúde e bem 
estar 
 
2. Profissões 
* Qualificações/skills 
* expressões idiomáticas - corpo 
humano 
 
 
3. Viagens 
* Tipos de Férias  
* Comportamentos sociais 
* Línguagem corporal 
* expressões idiomáticas – a natureza 
 
4.Tecnologia 
* Meios de comunicação 
* Problemas ambientais 
* expressões idiomáticas variadas 
 
 
5. Arte e Cultura 
* Famosos 
* Filmes/livros/Musica 
* expressões idiomáticas - comida 
 
6. Vida Saudável 

Cumprimento e qualidade 
das tarefas realizadas  
(compreensão: oral e 
escrita 
  interacção:oral e escrita 
  produção: oral e escrita) 
 
 
Qualidade da participação 
em sala de aula (empenho, 
respeito pelas regras de 
sala de aula, capacidade 
de iniciativa…) 
 
Sentido de 
responsabilidade e 
organização de materiais; 
 
Assiduidade 
 
Pontualidade 
 
Autonomia  
 
Sentido de entre-ajuda e 
cooperação 
 
Respeito pelo outro e pela 
diferença 

Grelhas de 
registo de 
realização do 
TPC 
 
Grelhas de 
registo da 
participação em 
sala de aula 
(atitudes, 
leitura, 
expressão oral, 
interacção, 
participação…) 
 
Testes de 
compreensão,exp
ressão e 
produção oral e 
escrita, 
gramática e 
vocabulário. 
(juntos ou 
separados) 
 
 
Trabalhos de 
Produção escrita: 
Fichas de 
trabalho, 
composições, 
Book Reviews 
(Fichas de 



 

 Identificar/Conhecer personagens e obras célebres de países 
de expressão inglesa; 

 Conhecer universos culturais diferenciados; 

 Identificar organizações promotoras da mobilidade dos jovens 
(intercâmbios, campos de férias, voluntariado); 

 Identificar transformações no modo de estar e de viver 
(saúde, trabalho, lazer e tecnologia). 

Léxico e Gramática (LG9) 

 Compreender formas de organização do léxico e conhecer 
algumas estruturas do funcionamento da língua com alguma 
complexidade; 

 Reconhecer algumas expressões idiomáticas mais frequentes;  

 Apropriar-se de novos itens lexicais, relacionados com as 
áreas temáticas previstas no domínio intercultural.   

 
b) Aprendizagem (“Saber Estar/ Saber Aprender) 
1. Participar nas aulas de forma atenta, envolvida e ordeira, 
contribuindo para a criação de um clima de trabalho favorável. 
2. Estabelecer relações de afinidade/contraste com a Língua 
Portuguesa. 
3. Analisar modelos, fazer analogias, inferir significados. 
4. Cumprir com as tarefas propostas (na aula e em casa). 
5. Adoptar estratégias e atitudes adequadas às necessidades de 
aprendizagem: 

-  identificar dúvidas e persistir na sua superação, recorrendo 
a materiais de consulta (dicionários, gramáticas), textos 
análogos e também a colegas e professores; 
-  gerir adequadamente o tempo de realização das tarefas; 
-  organizar e utilizar materiais de forma autónoma; 
-  regular a aprendizagem (auto e hetero-avaliação). 

6. Cooperar, de forma produtiva, na realização de tarefas em 
grupo. 
7. Revelar interesse, iniciativa e capacidade de auto-motivação 
para a aprendizagem do Inglês (criatividade, empenho, 
regularidade...)      
 

* Publicidade 
* Serviços Publicos 
* expressões idiomáticas - roupa 
 
 
Funcionamento da Língua 
(Gramática): 
* Present simple 
* Present continuous 
* Past simple 
* Present Perfect  
* Past continuous 
* Future (will/ Be going to) 
* Infinitive / –ing form 
* Question tags 
* Condicionais 
* Voz Ativa/Passiva 
* Pronomes relativos 
* Discurso Direto/Indireto 
* Conjunções 
* Phrasal verbs: hang, give, come, 
turn, take & put 
 

Leitura)… 
 
Apresentações 
orais: chamadas, 
trabalhos de 
projecto…  
 
Organização e 
apresentação do 
caderno diário/ 
Registo de 
Trabalho 
autónomo 
 
Fichas de auto-
avaliação 

  
 



 

 

Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 Disciplina: Inglês 

Nível Aspetos possíveis de ser observados 
Componentes 
transversais 

Nível 

1 

 Não comparece às aulas e/ou mantém situação de faltas injustificadas; 

 Recusa-se a realizar as tarefas (da aula ou de casa); 

 Quando comparece prejudica o normal funcionamento da aula.  

 

Participação / 

Cooperação 

 

 Intervenção 
adequada 

 Respeito pelas 
ideias dos outros 

 Espírito de 
interajuda 

 Adesão e realização 
das 
tarefas/atividades 
propostas 

 

 

Responsabilidade 

 

 Assiduidade / 
pontualidade 

 Materiais adequados 
e organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das 
normas 
estabelecidas no 
Regulamento 
Interno 

 

 

Autonomia 

 

 Realização de 
tarefas por 
iniciativa própria 

 Expressão de ideias 
próprias 

 Fundamentação das 
intervenções 

 Auto e 
heteroavaliação 

 

 

 

Nível 

2 

 Não atinge as metas curriculares/os objetivos, não conseguindo 

falar/escrever com o mínimo de correção e produzindo 

trabalhos/registos de nível “Insuficiente”;   

 Não cumpre as tarefas (da aula ou de casa) e apresenta faltas de 

material; 

 Não manifesta interesse nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta irresponsabilidade não frequentando as aulas de apoio, apesar 

de proposto pelo professor;  

 Não se esforça por melhorar a sua postura e/ou superar dificuldades. 

 

 

 

Nível 

3 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos considerados essenciais com 

um grau de consecução satisfatório produzindo trabalhos/registos de 

nível “Suficiente” ou, pontualmente “Insuficiente”; 

 É irregular no cumprimento das tarefas (da aula ou de casa) que podem 

apresentar imprecisões em termos de correção e fluência, mas são 

legíveis e revelam algum esforço; 

 Manifesta um interesse irregular nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Frequenta as aulas de apoio com assiduidade e empenho, quando 
proposto pelo professor;  

 Por vezes perturba as atividades da sala de aula ou apresenta uma 

atitude demasiado passiva; 

 Nem sempre entrega os trabalhos solicitados dentro do prazo previsto. 

 

Nível 

4 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Bom” ou, 

pontualmente “Suficiente”; 

 Cumpre a maioria das tarefas (da aula ou de casa) com um bom nível de 

correcção e fluência; 

 Participa ativa e corretamente nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto. 

 

 

 

Nível 

5 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um muito bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Muito Bom” ou, 

pontualmente “Bom”; 

 Cumpre todas as tarefas (da aula ou de casa) com um muito bom nível 

de correcção e fluência (frases complexas, aplicação de estruturas 

gramaticais treinadas na aula e outras);  

 Participa ativa e corretamente, nas atividades desenvolvidas na 

disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos 

solicitados dentro do prazo previsto; 

 Demonstra espírito de cooperação e interajuda. 

OBS.: Deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas Curriculares/Objetivos para cada 
ano de ensino. 


