
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Metas Curriculares 
COMPREENSÃO ORAL (L8) 
1. Compreender conteúdos simples em meios áudio/audiovisuais. 
2. Conhecer diferentes tipos de registo com alguma facilidade. 
LEITURA (R8) 
3. Ler textos breves de tipologia diversificada. 
4. Utilizar dicionários monolingues para consulta. 
5. Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva. 
INTERAÇÃO ORAL (SI8) 
6. Participar num diálogo simples, previamente preparado, podendo pedir ajuda e reformular. 
7. Produzir diálogos breves e simples em contextos diferenciados. 
8. Interagir, com alguma facilidade, em diferentes tipos de registo. 
PRODUÇÃO ORAL (SP8) 
9. Expressar-se numa linguagem simples e descritiva em situações previamente preparadas. 
ESCRITA (W8) 
10. Interagir, com linguagem frequente, sobre assuntos do dia a dia. 
11. Produzir textos breves com vocabulário frequente. 

 

Conteúdos 
 

Avaliação 
Nº de aulas 

previstas 

Unidade 0 – Welcome back! 
Atividades de diagnóstico, exercícios de uso de dicionário. 
 
Unidade 1 – Time out 
 - Atividades de lazer/hobbies 
 - Locais de interesse a visitar (Dublin, Canada) 
 - Monumentos, museus e lugares famosos na Grã-Bretanha 
 - Tipos de férias 
 - Atrações turísticas em cidades/países de expressão inglesa 
 - Festividades: Bonfire Night 
 
Unidade 2 – Food and Health 
- Alimentação: alimentação saudável; hábitos alimentares; 
tipos de alimentos; pratos típicos 
- No restaurante: ementas; entradas; pratos principais; 
sobremesas e bebidas 
- Leitura extensiva: The Garden Party (excerto) 
- Festividades: Natal 

• Avaliação 

diagnóstica 

• Observação 

direta:  

- participação 

- interesse 

- envolvimento 

nas atividades da 

aula 

- uso da língua 

inglesa na aula  

- trabalho de casa 

- pontualidade 

- assiduidade 

• Avaliação 

formativa 

• Avaliação 

sumativa: 

- testes de 

compreensão oral 

- testes escritos 

- avaliação da 

oralidade com 

caráter formal 

 

 
1

º 
Período 

 

 26  aulas de  
45min 
 

Unidade 3 – Teen Time 
- Adolescentes: estados emocionais 
- Moda 
- Estilos e aparência física  
 
Unidade 4 – Teens and the Media 
- Meios de comunicação social 
- Tipos de programas televisivos 
- Tipos de revistas e jornais 
- Secções de um jornal 
- Usos da Internet 
- Evolução dos Media 
- Leitura extensiva: The Mystery of the Stolen FA Cup Medal 
(excerto) 
- Festividades: St Patrick’s Day 
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º 
Período 

 

 20 aulas de  
45min 
 

Agrupamento de escolas SEVERIM DE FARIA 

Sede - Escola Secundária Severim de Faria 

Departamento De Línguas Estrangeiras 

Planificação síntese 2015 - 2016 
Inglês 8.º Ano de Escolaridade, nível 4 
Manual: iTeen 8, Areal Editores 
Docentes: Elisa Simão/Sónia Crujo 



Leitura extensiva: The Happy Prince 

 
Unidade 5 – Green Living 
- O meio ambiente: problemas e soluções possíveis 
- Comemorações: Dia da Terra 
- Celebridades amigas do ambiente 
- Espécies em vias de extinção 
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 20 aulas de 
45min 
 

 


