
ANEXO II (A) 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

2º Período  
Disciplina: Inglês (8º Ano – LE I Nível IV) 

Número 
de aulas 
Previstas 

Conteúdos Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 aulas 

 

Temáticos: 

 Leitura Extensiva: 
”We’re Not Jews” de Hanif Kureishi 
 

 Manifestações do Comportamento Social 
Consumo 
Comida e hábitos alimentares 
 

 Língua Inglesa: 

 Níveis de Lingua;  

 Marcas da Oralidade; 

 Conectores Frásicos: and / but / because / when 
/ first / finally / for example (revisão) + 
however / although / on the other hand / not 
only … but also/ next / such as; 

 Verbos modais: should / must / can ( formas 
negativas) 

 Nomes  
- casos particulares que não flexionam em 
número. 
- nomes com formas diferentes para a mesma 
área de significado. 
- nomes partitivos de quantidade e qualidade. 

 Pronomes indefinidos e quantitativos 

 Present Perfect 

 

 
 

 Ouvir  e Ver textos orais  de natureza diversificada adequados ao 
desenvolvimento intelectual, sócio afectivo e linguístico do aluno. 
 

 Ler textos escritos de natureza diversificada adequados ao desenvolvimento 
intelectual, sócio afectivo e linguístico do aluno 

 
 Ouvir / Falar Em situações de comunicação diversificada 
 

 Ler / Escrever Em situações de comunicação diversificada 

 

 Falar: Produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de 
comunicação 

 
 Escrever Produzir textos escritos correspondendo a necessidades específicas de 
comunicação 
 

 Saber Aprender: 
- Participar de forma consciente na construção de uma competência plurilingue 
e pluricultural. 
- Adoptar estratégias e procedimentos adequados às necessidades de 
aprendizagem próprias: 
1. indentificar dúvidas e dificuldades; 
2. gerir adequadamente o tempo na realização de tarefas; 
3. cooperar, de forma produtiva, na realização de tarefas em grupo; 
4. contribuir para a criação, na sala de aula, de um clima de trabalho favorável 
à aprendizagem. 

 



ANEXO II (B) 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

3º Período  
Disciplina: Inglês (9º Ano – LE I: Nível V) 

Número 
de aulas 
Previstas 

Conteúdos Competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 aulas 

 

Temáticos: 

 Leitura Extensiva: 
”We’re Not Jews” de Hanif Kureishi 
 

 Aspectos Culturais da Minha Comunidade e 
Comunidades Afins: 
- Países de Língua Oficial Inglesa; 
- Costumes e Tradições 
 

 Língua Inglesa: 

 Níveis de Lingua;  

 Marcas da Oralidade; 

 Frases Condiciinais 1 e 2  

 
 

 Ouvir  e Ver textos orais  de natureza diversificada adequados ao 
desenvolvimento intelectual, sócio afectivo e linguístico do aluno. 
 

 Ler textos escritos de natureza diversificada adequados ao desenvolvimento 
intelectual, sócio afectivo e linguístico do aluno 

 
 Ouvir / Falar Em situações de comunicação diversificada 
 

 Ler / Escrever Em situações de comunicação diversificada 

 

 Falar: Produzir textos orais correspondendo a necessidades específicas de 
comunicação 

 
 Escrever Produzir textos escritos correspondendo a necessidades específicas de 
comunicação 
 

 Saber Aprender: 
- Participar de forma consciente na construção de uma competência plurilingue 
e pluricultural. 
- Adoptar estratégias e procedimentos adequados às necessidades de 
aprendizagem próprias: 
1. indentificar dúvidas e dificuldades; 
2. gerir adequadamente o tempo na realização de tarefas; 
3. cooperar, de forma produtiva, na realização de tarefas em grupo; 
4. contribuir para a criação, na sala de aula, de um clima de trabalho favorável 
à aprendizagem. 

 



 


