
Ano Letivo 2020/2021 

Ensino Secundário 

INGLÊS_LE I – 12º Ano – Nível 8 (B2.1 / B2.2) Página 1 de 4 
 

 
 

PLANIFICAÇÃO ANUAL 
Documentos Orientadores: Programa de Inglês do Ensino Secundário; QECR; Aprendizagens Essenciais; Perfil do aluno; Projeto Educativo; Critérios de avaliação  

 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS Nº DE AULAS AVALIAÇÃO 

0. Módulo Inicial – “Get 
Linked” 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. A Língua Inglesa no 

Mundo (English  
Worldwide) 

1.1. O desenvolvimen-
to/criação de uma língua 
universal 
Identificar a origem das lín-
guas 
Compreender a história da 
língua inglesa (invasões) 
Comparar documentos de 
diferentes períodos do de-
senvolvimento da língua. 

 
 
 

1.2. Diversidade na língua 
inglesa (Englishes around the 
world) 
Englishes 
Interação da língua inglesa 
com outras línguas 

Componente linguística:  
a. Competência gramatical 
   - revisão de estruturas gramaticais 

 
b. Competência lexical 
- As maravilhas do mundo - locais a 
visitar 
- diferentes tipos de férias 

 
 
 

Componente linguística:  
a. Competência gramatical 
- past tenses 
- the genitive 
- the double genitive 
- the double possessive 
 
b. Competência lexical 

- diferentes línguas 

- períodos e acontecimentos  
   históricos 
- mudanças históricas 
- interpretação de citações importan-  
tes – quotes 

 
 
 

Componente linguística:  
a. Competência gramatical 

- voz passiva 

- impersonal passive structures 
b. Competência lexical 

 
Competência Comunicativa: 
Compreensão oral  
Compreender diversos tipos de discurso, seguir linhas de 
argumentação complexas, no âmbito das áreas temáticas 
apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras áreas do conheci-
mento; interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e in-
tenções do(a) autor(a) e informação explícita e implícita; 
compreender um leque variado de enunciados orais, tanto 
em presença como através dos media. 
ACPA: A, C, D, J (Criativo) 

 

 
Compreensão escrita 
Ler e compreender textos extensos, literários e não literá-
rios, e identificar diferenças de estilo; interpretar informa-
ção explícita e implícita em diversos tipos de texto, relacio-
nando-a com o seu conhecimento e vivência pessoal. 
ACPA: A, B, C, D, G (Crítico / Analítico) 

 
 

Interação oral  
Interagir com espontaneidade, fluência e eficácia em lín-
gua inglesa, participando em discussões, defendendo pon-
tos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mo-
bilizando conhecimentos adquiridos previamente; 
apresentar e discutir detalhadamente as áreas temáticas, 
desenvolvendo linhas de argumentação consistentes e 
fundamentadas. 
ACPA: C, D, F, H, I (Indagador / Investigador) 

 

1º Semestre 
(6 aulas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Semestre 
(14 aulas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Semestre 
(14 aulas) 

 
 
 

 
Observação direta 
 
Atividades de diagnósti-
co. 

 

 

 

 

Observação direta 
 
Fichas formativas em 
suporte digital (uso da 
língua, p. ex.) 
 
Trabalhos de pro-
jeto/pesquisa/grupo/pa
res/individuais 
 
Debates (“Is English the 
easiest language to 
learn?”, p.ex.) 
 
Traduções/retroversões 
 
Testes de compreensão 
oral 
 
Testes de compreensão 
escrita 
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A importância da música e 
cultura pop 
O futuro da língua inglesa 
As diferenças entre British 
English e American English 
Línguas em perigo de extinção 

 
 
2.  Cidadania e Multicultu- 

ralismo 
2.1. Os Direitos do Homem 

Igualdade de direitos e opor-
tunidades 
Direito à diferença 
Direito à liberdade de expres-
são e de culto 
Figuras emblemáticas na 
defesa dos direitos e liberda-
des 
- Conviver com a diversidade 
 
 
 
 

2.2. Imigração 

Mobilidade e fluxos migrató-
rios 
Imigração / Emigração 
Refugiados 
Políticas de imigração 

 
 
 

3. Democracia na Era  
Global 

Globalização – que significa-

- substituir palavras por sinónimos 
- diferenciar sons e ortografia  
- empréstimos na língua inglesa 
- variedades de inglês 
- British English e American English 

 
 
 
 

Componente linguística: 
a. Competência gramatical 
-gerúndio  e “ to-infinitive” 
-phrasal verbs: set and bring 
-to-infinitive 
- inversão do sujeito na frase 
 
b. Competência lexical 
-Direitos do Homem (DUDH) 
-educação 
-trabalho infantil 
-tipos de crime e violência doméstica 
-formas de discriminação 
-migrações 
 
 

Componente linguística: 
a. Competência gramatical 
- formação de palavras(sufixação) 
- frases condicionais 
- inversão nas frases condicionais 

 
b. Competência lexical 
- diferentes tipos/causas de migrações 
 
 

Componente linguística: 
a. Competência gramatical 
 - tempos verbais:  

Interação escrita  
Responder a um questionário, email, chat e carta, de mo-
do estruturado, atendendo à sua função e destinatário, no 
âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a 
sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas. 
ACPA: A, B, C, I, J (Sistematizador / Organizador) 

 
Produção oral  
Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre as áreas te-
máticas; verbalizar perceções, experiências e opiniões; 
apresentar informação de uma forma clara e sequenciada. 
ACPA: A, F, G, I, J (Questionador) 

 
Produção escrita  
Elaborar, sem dificuldade, textos claros e variados, de mo-
do fluente e estruturado, atendendo à sua função e desti-
natário; elaborar textos complexos, no âmbito das áreas 
temáticas apresentadas, desenvolvendo linhas de argu-
mentação consistentes e fundamentadas; reformular o 
trabalho escrito, adequando-o à tarefa proposta. 
ACPA: A, B, D, E, H (Comunicador) 

 
 
Competência Intercultural: 
Reconhecer realidades interculturais distintas: demonstrar 
capacidades de comunicação intercultural e abertura pe-
rante novas experiências e ideias, face a outras sociedades 
e culturas; manifestar interesse em conhecer as mesmas e 
sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura 
de origem com outras culturas, relativizando o seu ponto 
de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capaci-
dade de questionar atitudes estereotipadas perante ou-
tros povos, sociedades e culturas; desenvolver atitudes e 
valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convi-
vência multicultural; alargar conhecimentos acerca dos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1º Semestre 
(14 aulas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º Semestre 
(8 aulas) 

 

 
 
 
 

2º Semestre 

(14 aulas) 
 

 
 
Atividades de compre-
ensão de textos orais e 
escritos 
 
Atividades de produção 
de textos escritos 
 
Guiões de visualização 
 
Leitura expressiva 
 
Participação nas ativida-
des do PAA da disciplina 
e da escola 
 
Autoavaliação e hetero-
avaliação 
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do? 
3.1. A construção de uma 
Europa democrática 
Partilha de responsabilidades 
Participação e intervenção 
Educação e democracia 
-  Democracia em mudança 
Diferentes modalidades de 
democracia 
A construção europeia 

 
 
3.2. A globalização 

O impacto da globalização 
Aspetos positivos e negativos 
da globalização 
Programas da EU para os 
jovens (Erasmus+) 

 
 
 
 
 
 
 
 4. 1950s-1990s: Cultura,  
Artes e Sociedade 
4.1. A cultura do séc. XX 
Personalidades importantes 
do séc. XX 
Diferentes modos de vida nas 
décadas do séc.XX 
The Beat Generation 
Características do movimento 
“ Modern Art” 

 Future Simple and Perfect; Present 
Simple and Continuous; be going to; be 
about to + infinitive;  
-formação palavras 
-possessivo duplo 

 
b. Competência lexical 

- democracia ( governos, políticas e 

eleições) 
- a EU – Instituições Europeias 
 

 
Componente linguística: 
a. Competência gramatical 

- Discurso direto/indireto 

- questões formais (polite questions)  
- conectores de contraste 
 
b. Competência lexical 

-símbolos da União Europeia 

- Eurojargon 
- países da EU 
- línguas e culturas 
- abreviaturas e acrónimos 
 
 

Componente linguística: 
a. Competência gramatical 
- pronomes impessoais 

 
 
b. Competência lexical 
-   movimentos artísticos 
- música; literatura; cinema; pintura; 
televisão 
 

universos socioculturais dos países de expressão inglesa. 
ACPA: A, B, E, F, H (Respeitador da diferença / do outro) 

  
     Competência Estratégica: 

Comunicar eficazmente em contexto  
Demonstrar abertura para utilizar a língua inglesa num re-
gisto apropriado, mesmo que para tal tenha que se expor 
ao risco, revelando vontade de comunicar em situações 
reais. 
ACPA: transversal às áreas (Autoavaliador) 
 

Colaborar em pares e em grupos  
Mobilizar competências prévias e participar em atividades 
de par e grupo para atingir o objetivo proposto, revelando 
inteligência emocional em situações conhecidas e/ou no-
vas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repe-
tição, aceitando feedback construtivo; planificar uma ati-
vidade de acordo com o tipo de texto e o seu destinatário.  
ACPA: B, C, D, E, F (Participativo / Colaborador) 
 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e 
aceder ao saber em contexto  
Comunicar a uma escala local, nacional e internacional pa-
ra produção e comunicação online; demonstrar autonomia 
na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obti-
dos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir 
para projetos de grupo interdisciplinares. ACPA: C, D, E, F, 
G, I, J (Responsável / Autónomo) 

 
Pensar criticamente  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de 
modo lógico e coerente e defendendo pontos de vista e 
opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando co-
nhecimentos adquiridos em outras disciplinas. 
ACPA: B, E, F, G (Cuidador de si e do outro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Semestre 
(15 aulas) 
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O papel da mulher e da arte 

 
4.2. Países de língua oficial 
inglesa 
A diversidade de vozes nos 
países de expressão inglesa 
Culturas indígenas 

 
 
 
Extensive Reading 
“12 Years a Slave”, de  

Soloman Northup;  To Kill a 
Mockingbird”, de Harper Lee, 
ou outra obra/conto a definir  
 
 
Extensive Viewing 
- The Descendants, Juno, Nell, 
Minority Report, The Social 
Network, The Interpreter, 
Hidden Figures (…); 
 
 

Festividades/Atividades 
 

 

 
Componente linguística: 
a. Competência gramatical 
-  present subjunctive 
 
b. Competência lexical 

- países de expressão inglesa 

- variedades de inglês 

 
 
Vocabulário e estruturas gramaticais 
trabalhadas durante as unidades cujos 
domínios de referência se relacionam 
com a temática das obras. 
 
 
 
Vocabulário e estruturas gramaticais 
trabalhadas durante as unidades cujos 
domínios de referência se relacionam 
com a temática dos filmes, documen-
tários ou peças de teatro. 
 
▪ European Day of Languages 
▪ Hallowe’en 
▪ Christmas 
▪ Earth Day 
▪ Valentine’s Day 
▪ English Day 
▪ 13rd  Contest ´Juvenes Translatores’ 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver 
criatividade em contexto  
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimen-
to/vivência pessoal, recorrendo ao pensamento crítico e 
criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos 
relacionados com as áreas temáticas 
apresentadas e interesses pessoais. 

 
 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e 
aprender a regular o processo de aprendizagem 
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando 
a avaliação realizada de modo a melhorar o seu desempe-
nho e demonstrar uma atitude proativa perante o processo 
de aprendizagem; demonstrar capacidades de auto-
regulação do processo de aprendizagem, refletindo sobre o 
mesmo e procurar soluções para eventuais dificuldades; 
demonstrar autonomia na pesquisa de informação, com-
preensão e partilha dos resultados da mesma, utilizando 
várias fontes; realizar atividades de auto e heteroavaliação: 
portefólios, diários e grelhas de avaliação da aprendiza-
gem. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

(6 aulas) 

 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

(4 aulas) 
 
 
 
 
 
 

Ao longo do 
ano 

 

NOTA: Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA): A – Linguagens e textos / B – Informação e comunicação / C – Raciocínio e resolução de problemas /D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo / E – Relacionamento interpessoal / F – Desenvolvimento pessoal e autonomia / G – Bem-estar, saúde e ambiente / H – Sensibilidade estética e artística / I – Saber 
científico, técnico e tecnológico / J – Consciência e domínio do corpo. 


