
 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
PLANIFICAÇÃO DE PERÍODO E DE UNIDADE 

Disciplina: Inglês   Ano: 9.º ano (B1/B1.1)   Ano Letivo: 2021/2022    Manual: ITeen 9 

 1.º Período 
 
 

Organizador/ 
Domínio 

Aprendizagens Essenciais: Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

 
Áreas temáticas/ 
situacionais 
 
 
Competência 
comunicativa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Competência 
intercultural 

ENTRY UNIT – WELCOME BACK! 

UNIT 1 – ON THE MOVE  

 Atividades escolares e de lazer; Organizações promotoras da mobilidade dos jovens. 

  
●Compreensão oral 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre 
temas estudados; compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural. 
●Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; utilizar dicionários diversificados.  
●Interação oral 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; interagir em diálogos, com correção, 
sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
●Interação escrita 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; responder a um email. 
●Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
●Produção escrita 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou sentimentos.  
 
●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer universos culturais diversificados. 
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● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta/email informal/formal; contribuir para projetos e tarefas 
de grupo interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do 
aluno, utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias existentes de modo a criar produtos adequados à 
sua realidade cultural e quotidiana que tenham impacto nos seus pares; desenvolver a literacia 
em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura extensiva para expressar a sua 
opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
   
 
 

 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Apresentações 

PowerPoint 

• Flashcards 

 • Filmes 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• 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 formal da 
oralidade 
• Portefólio 
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UNIT 2 – A QUESTION OF ART 

 Atividades lazer; Personagens e obras célebres de países de expressão inglesa 
 
●Compreensão oral 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve 
sobre temas estudados; compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural. 
●Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 
ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas culturais e sociais; ler textos de leitura extensiva de natureza 
diversa; utilizar dicionários diversificados. 
●Interação oral 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões 
sobre pessoas, experiências e acontecimentos.  
●Interação escrita 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral. 
●Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do 
seu interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
●Produção escrita 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade estudados.  
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●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão inglesa; conhecer universos 
culturais diversificados. 
 
● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta informal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
   
 

 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Apresentações 

PowerPoint 

• Flashcards 

 • Filmes 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• 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 formal da 
oralidade 
• Portefólio 
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UNIT 3 – TECHNOLOGY IS GREAT! 

Hábitos e estilos de vida; Meios de comunicação 
●Compreensão oral 
Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; acompanhar uma apresentação breve sobre 
temas estudados; compreender o essencial de programas em modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; seguir 
orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 
●Compreensão escrita 
Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 
compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas 
culturais e sociais. 
●Interação oral 
Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; combinar com o interlocutor, via 
telemóvel, atividades do dia a dia; interagir em diálogos, com correção, sobre tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões 
sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 
●Interação escrita 
Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; escrever comentários e mensagens em blogues e redes sociais. 
●Produção oral 
(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 
interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 
●Produção escrita 
Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; recontar um acontecimento, descrevendo 
experiências, impressões, reações ou sentimentos; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
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●Reconhecer realidades interculturais distintas 
Conhecer universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 
● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta informal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
 
 

 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Apresentações 

PowerPoint 

• Flashcards 

 • Filmes 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• 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 formal da 
oralidade 
• Portefólio 
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UNIT 4 – HEALTH AND FITNESS 

Hábitos e estilos de vida 
  
●Compreensão oral 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; compreender o essencial de programas em 

modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

●Compreensão escrita 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 

ou cultural; seguir o essencial em textos argumentativos breves sobre temas culturais e sociais; utilizar dicionários diversificados. 

●Interação oral 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; interagir em diálogos, com correção, sobre 

tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

●Interação escrita 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral. 

●Produção oral 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 

interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 

●Produção escrita 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
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●Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer universos culturais diversificados. 
 
● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta informal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
 

 
 
 
 
 
 
 

• Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Apresentações 

PowerPoint 

• Flashcards 

 • Filmes 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• 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 formal da 
oralidade 
• Portefólio 
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UNIT 5 – @ WORK 

Situações quotidianas; planos para o futuro; hábitos e estilos de vida 

●Compreensão oral 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia; compreender o essencial de programas em 

modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

●Compreensão escrita 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; identificar os pontos principais em textos jornalísticos; 

compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal ou cultural; ler textos de leitura extensiva de natureza diversa; utilizar 

dicionários diversificados. 

●Interação oral 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; interagir em diálogos, com correção, sobre 

tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

●Interação escrita 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral. 

●Produção oral 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 

interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 

●Produção escrita 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
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●Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer universos culturais diversificados. 
 
● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta informal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
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UNIT 6 – CARING ABOUT THE OTHERS  

Situações quotidianas; hábitos e estilos de vida; festividades 

●Compreensão oral 

Compreender, com facilidade, discursos produzidos de forma clara; seguir conversas do dia a dia;  compreender o essencial de programas em 

modo áudio/audiovisual sobre temas atuais ou de interesse cultural; seguir orientações detalhadas, mensagens e informações diversas. 

●Compreensão escrita 

Ler textos, de alguma complexidade, escritos em linguagem clara e corrente; compreender textos factuais sobre assuntos de interesse pessoal 

ou cultural; utilizar dicionários diversificados. 

●Interação oral 

Interagir, com correção, sobre assuntos conhecidos, podendo pedir ajuda e reformular o discurso; interagir em diálogos, com correção, sobre 

tópicos da atualidade; trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências e acontecimentos. 

●Interação escrita 

Interagir, com linguagem coloquial, sobre assuntos de carácter geral; geral; escrever comentários e mensagens; responder a um inquérito, 

postal e/ou email. 

●Produção oral 

(Re)produzir textos orais, previamente preparados, com pronúncia e entoação adequados; fazer pequenas apresentações sobre temas do seu 

interesse; produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal. 

●Produção escrita 

Produzir textos de 90 a 100 palavras, utilizando vocabulário comum, mas diversificado; escrever sobre os temas da atualidade estudados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: Extensive Reading – Poder-se-ão tratar as short stories incluídas no manual e/ou a short story “Christmas Carol”. 
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●Reconhecer realidades interculturais distintas 

Conhecer universos culturais diversificados; identificar e comentar alguns fatores que 
dificultam a comunicação intercultural. 
 
● Comunicar eficazmente em contexto 
Responder com segurança a perguntas, revelando uma opinião crítica fundamentada; 
ultrapassar falhas de comunicação oral ou escrita de forma a comunicar, com clareza e 
correção, sobre assuntos conhecidos; interromper ou mudar de assunto e retomá-lo de forma 
coerente.  
● Trabalhar e colaborar em pares e pequenos grupos 
 Participar em atividades de pares e grupos, trocando ideias, informações e opiniões sobre 
pessoas, experiências e acontecimentos, de modo a associar novas aprendizagens às 
anteriores. 
● Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto 
Escrever ou responder a uma carta informal; contribuir para projetos e tarefas de grupo 
interdisciplinares que se apliquem ao contexto e experiências reais e quotidianas do aluno, 
utilizando aplicações informáticas online.  
● Pensar criticamente 
Desenvolver a empatia com o outro de forma a argumentar a favor de e/ou contra uma ideia; 
seguir um pensamento mais elaborado, esforçando-se por expressar a sua opinião sobre os 
temas estudados, mantendo a integridade e humildade pessoal. 
● Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver a criatividade em contexto 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, lendo textos diversificados e textos de leitura 
extensiva para expressar a sua opinião. 
● Desenvolver o aprender a aprender em contexto de sala de aula e aprender a regular o 
processo de aprendizagem  
 Utilizar dicionários em diferentes suportes; demonstrar uma atitude de resiliência face à 
aprendizagem; realizar atividades simples de auto e heteroavaliação: portefólios.  
 

• Manual 

• Caderno de 

atividades 

• Dossiê do professor  

• e-Manual 

Multimédia 

• Apresentações 

PowerPoint 

• Flashcards 

 • Filmes 

•CD áudio 

•Computador 

•Projetor 

• 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 formal da 
oralidade 
• Portefólio 


