
 
 
CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Inglês / 6ºAno     

 
    

Objetivos Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos de 

Avaliação 
 
Usar a língua inglesa em 
apropriação progre4ssiva 
das regr4as do sistema e 
do seu funcionamento; 
 
Interpretar e produzir 
diferentes tipos de texto 
em apropriação 
progressiva de estratégias 
discursivas e de 
compensação; 
 
Identificar os sinais da 
cultura anglo-americana no 
âmbito da área de 
experiência deste 
programa; 
 
Desenvolver atitudes 
positivas perante universos 
culturais e sociais 
diferenciados – 0(s) 
colega(s), o professor, a(s) 
cultura(s) alvo; 
 
Experimentar na sua 
prática atitudes de 
responsabilidade, 
cooperação e 
solidariedade; 
 

 
1ºPeríodo 
Unit 0 - Hi, again! 
 Introducing yourself - Personal identification 
 Question words: how many, how old, what, what nationality, where, when, 

what time. 
 First name, surname, age, address, phone number, family, hobbies, food, 

drinks, time, months, days of the week, colours, school subjects, sports 
 
Unit 1-School 
 1.1 
First day of school. 
 Talking about school objects, subjects and places. 
 Verbs: (to) be, (to) have got, there + (to) be 
 School subjects/objects/places. 
1.2 
Things we must do 
 Talking about school rules 
 Expressing obligation/prohibition/capacity/permission 
 Modal verbs: must(n’t)/can(‘t)/may (may not) 

 School rules/daily activities  
 1.3 
Cyber friends  
 Talking about countries and nationalities. 
 Asking and telling the time 
 Personal pronouns(subject) 
 Countries/nationalities 
 Time 
 
 
 1.4 

 
 Assiduidade; 
 Pontualidade;  
 Atenção; 
 Autonomia e esforço 

pessoal; 
 Comportamento; 

atitudes 
 Disponibilidade/ 

Cooperação; 
 Organização/ 

métodos de trabalho 
e apresentação; 

 Participação; 
 Sentido de 

responsabilidade; 
 
 

A atribuição do nível 5, 
aos alunos com 
desempenho escolar 
considerado muito bom 
nos critérios acima 
referidos, pressupõe 
ainda a realização, por 
período: 
 De um trabalho 

escrito sobre um 
tema abordado nas 

 
 Testes 

formativos; 
 Testes 

sumativos; 
 Chamadas 

orais; 
 Trabalho em 

pares/ grupo; 
 Trabalhos de 

projecto; 
 Composições 

guiadas; 
 Organização 

do caderno 
diário; 

 Trabalhos de 
casa - 
cumprimento; 
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Desenvolver estratégias de 
superação de dificuldades 
e resolução de problemas; 
 
Descobrir a sua identidade 
no confronto de ideias e na 
expressão de opiniões 
pessoais; 
 
Identificar e seleccionar 
estratégias adequadas à 
organização do seu 
processo de 
aprendizagem; 
 
Criar o gosto pela leitura 
extensiva em língua 
inglesa. 

 
Whose... 
 Talking about possession  
 Possessive adjectives/pronouns 
 Whose...? 
 Possessive case (reviewing) 
 Clothes 
 
Unit 2 – Daily Life 
  
2.1 
Likes and dislikes 
 Expressing likes and dislikes. 
 Asking about likes and dislikes 
 Identifying food, drinks, sports and hobbies 
 Expressing preference 
 (to) like, (to) hate, (to) love...(Present simple) 
 Like + verb + ing form 
 Personal pronouns (subject/object) 
 Activities/food/drink 
 2.2 
What’s your job? 
 Describing daily routines  
 Talking about daily routines 
 Reviewing jobs 
 Expressing a wish 
 Indefinite article 
 Prepositions of place 
 Question words 
 I would like to be... 
 Daily routine 
 Jobs 
 Word formation:noun/verb + suffix 

 
 
 
2ºPeríodo 
 2.3 

aulas; 
 Da leitura de um 

pequeno livro em 
língua inglesa 
(adequado ao nível 
de conhecimentos 
dos alunos) e que 
poderá ser 
requisitado na 
biblioteca da escola 

 Do preenchimento 
da ficha de leitura 
que será fornecida 
pelo professor. 
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Daily routine 
 Talking about daily routines  
 Identifying means of transport 
 Present simple tense 
 Frequency adverbs – How often? 
 Daily routine 
 Means of transport 
 
 2.4 
A picnic. 
Describing different types of actions: daily routine/actions now 
Present continuous 
Present simple vs. Present continuous 
Time expressions (reviewing) 
 
Unit 3 - Going out 
3.1 
How do I get to...? 
 Identifying shops and public buildings. 
 Asking for and giving directions 
 Imperative 
 Prepositions of place/movement 
 Shops and facilities/public places 
 Directions 
 3.2 
They love shopping! 
Identifying shopping facilities and products 
Talking about shopping 
Quantifiers 
How much? How many? 
Shops/products/Shopping facilities 
Countable/uncountable nouns 
 
3.3 
What do you like...? 
Describing people and animals 
Adjectives – word order 
Regular/irregular plural nouns 
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Adjectives 
Physical description (people, animals) 
 
 
Unit 4 – Friends and family 
4.1 
We’re going to visit Canada  
 Expressing future plans intentions and predictions. 
 Future time expressions 
 Connectors  
 Activities 
 
4.2 
This was my present 
Talking about past actions 
Past simple: (to)be/(to) be born 
Past time expressions 
Prepositions of time 
Family 
Weather 
Adjective formation 
4.3 
In my bedroom there was... 
Describing places in the past 
Past simple: there (to) be 
Furniture 
 
4.4 
Forever friends 
Completing information about friends 
Interviewing somebody 
 
 
3ºPeríodo 
Unit 5 - Farewell 
5.1 
They arrived from Canada last month 
 Talking about past actions 
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 Past simple: regular verbs 
 

5.2 
Yesterday we went to the shopping center 
Talking about past actions 
Past simple: irregular verbs 
 
 
5.3 
A busy day 
Talking about past actions /famous people (past tense) 
Past simple:regular/irregular verbs 
Past actions (past tense) 
5.4 
The last day at school 
Talking about holiday activities 
Verb tenses 
Past holidays activities 
 

6. 
 

 Festivities and celebrations. 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
Disciplinas: Inglês 

Nível Aspetos possíveis de ser observados 
Componentes 
transversais 

Nível 

1 

 Não comparece às aulas e/ou mantém situação de faltas injustificadas; 

 Recusa-se a realizar as tarefas (da aula ou de casa); 

 Quando comparece prejudica o normal funcionamento da aula.  

 

Participação / 

Cooperação 
 

 Intervenção adequada 

 Respeito pelas ideias 
dos outros 

 Espírito de interajuda 

 Adesão e realização 
das tarefas/atividades 
propostas 

 

 

 

Responsabilidade 

 

 Assiduidade / 
pontualidade 

 Materiais adequados e 
organizados 

 Hábitos de trabalho 

 Cumprimento das 
normas estabelecidas 
no Regulamento 
Interno 

 

 

 

Autonomia 

 

 Realização de tarefas 
por iniciativa própria 

 Expressão de ideias 
próprias 

 Fundamentação das 
intervenções 

 Auto e 
heteroavaliação 

 

 

 

Nível 

2 

 Não atinge as metas curriculares/os objetivos, não conseguindo falar/escrever 

com o mínimo de correção e produzindo trabalhos/registos de nível 

“Insuficiente”;   

 Não cumpre as tarefas (da aula ou de casa) e apresenta faltas de material; 

 Não manifesta interesse nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta irresponsabilidade não frequentando as aulas de apoio, apesar de 

proposto pelo professor;  

 Não se esforça por melhorar a sua postura e/ou superar dificuldades. 

 

 

 

Nível 

3 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos considerados essenciais com um grau 

de consecução satisfatório produzindo trabalhos/registos de nível “Suficiente” 

ou, pontualmente “Insuficiente”; 

 É irregular no cumprimento das tarefas (da aula ou de casa) que podem 

apresentar imprecisões em termos de correção e fluência, mas são legíveis e 

revelam algum esforço; 

 Manifesta um interesse irregular nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Frequenta as aulas de apoio com assiduidade e empenho, quando proposto pelo 
professor;  

 Por vezes perturba as atividades da sala de aula ou apresenta uma atitude 

demasiado passiva; 

 Nem sempre entrega os trabalhos solicitados dentro do prazo previsto. 

 

Nível 

4 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um bom grau de consecução 

produzindo trabalhos/registos de nível “Bom” ou, pontualmente “Suficiente”; 

 Cumpre a maioria das tarefas (da aula ou de casa) com um bom nível de 

correcção e fluência; 

 Participa ativa e corretamente nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos solicitados dentro 

do prazo previsto. 

 

 

 

Nível 

5 

 Atinge as metas curriculares/os objetivos com um muito bom grau de 

consecução produzindo trabalhos/registos de nível “Muito Bom” ou, 

pontualmente “Bom”; 

 Cumpre todas as tarefas (da aula ou de casa) com um muito bom nível de 

correcção e fluência (frases complexas, aplicação de estruturas gramaticais 

treinadas na aula e outras);  

 Participa ativa e corretamente, nas atividades desenvolvidas na disciplina; 

 Manifesta sentido de responsabilidade entregando os trabalhos solicitados dentro 

do prazo previsto; 

 Demonstra espírito de cooperação e interajuda. 

OBS.: Deverá ser considerado o desempenho esperado pelo aluno nos termos definidos nas Metas 
Curriculares/Objetivos para cada ano de ensino. 

 

 


