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 1º Período 

17 set - 17 dez 
2º Período 

06 jan - 27 março 

 
3º Período 

14 abril – 09 junho 
 

Aulas 
Previstas 

 
± 36  aulas 

 
± 22 aulas 

 
± 16 aulas 

 
Avaliação  
escrita 
 

 
1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha  

 
1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha  

 
1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha  

 
Avaliação 
oral  
 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
 
Dimensão 
sócio-
cultural: 
Domínios de 
referência 

 
Unidade 0  
– teste diagnóstico  
 
Unidade 1 – My World 
Sub-tema: interculturalidade 
e cidadania 
 
Unidade 2 – Lifestyles 
Sub-tema: interculturalidade 
e cidadania 
 
Unidade 3 – Fun at school 
Sub-tema: interculturalidade 
e cidadania 
 

 
Unidade 3 –   (conclusão) 
Fun at school  
Sub-tema: interculturalidade 
e cidadania  
 
Unidade 4 –  
Believe it or not  
Sub-tema: riscos naturais; 
comunicar & informar 
 
Unidade 5– 
Places & Lifestyles 
Sub-tema: interculturalidade 

 
Unidade 6 – School days 
(*PESES)  
Sub-tema: interculturalidade 
 
Unidade 7 – Our blue planet 
Sub-tema: educação 
ambiental, poluição da água, 
ar e solo; Compreender as 
medidas de autoproteção 
e/ou de mitigação da 
produção de resíduos. 

 
Língua 
Inglesa 

 
• Estruturas gramaticais de 

língua inglesa de acordo 
com os temas do manual 
e as AE (aprendizagens 
essenciais). 
 

 
• Estruturas gramaticais de 

língua inglesa de acordo 
com os temas do manual 
e as AE (aprendizagens 
essenciais). 
 

 
• Estruturas gramaticais de 

língua inglesa de acordo 
com os temas do manual 
e as AE (aprendizagens 
essenciais). 
 

 
Leitura 
extensiva “Monstertrackers!” 
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  *PESES 7º ANO 
 
 

 
 -School Days  
(life at school;  
teenage problems; 
bullying): 
- relações entre amigos 
  
- a escola :   
regras de convívio; 
problemas dos jovens; 
bullying 
 

 
Leitura e interpretação 
de textos; 
 
Audição/ 
completamento de 
poemas e / ou textos; 
 
- visionamento de 
filme(s) acerca da 
temática 
 

 
 
-manual adotado e 
quadro interativo 
- Textos 
-Videos 
-CD 
-Projetor de vídeo e 
computador 
 

 
 
 
 
 
3 tempos de 
45 minutos 
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