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Inglês / 7ºAno                           

  

Metas Currículares 
Domínios/Objetivos/Descritores 

Conteúdos Programáticos Critérios de Avaliação 
Instrumentos 
de Avaliação 

Comunicação: 
Compreensão oral: 

 Compreender, com ajuda, discursos simples quando 
se fala de forma clara e pausada 

 Compreender conteúdos muito simples em 
programas produzidos para o seu nível em meios 
áudio/audiovisuais 

Leitura: 

 Ler textos breves sobre assuntos do seu interesse 

 Utilizar dicionários bilingues para consulta 

 Ler pequenos textos adaptados de leitura extensiva 
Interação oral: 

 Interagir, com alguma ajuda, com um interlocutor 
em situações familiares previamente preparadas 

 Interagir, com alguma ajuda, em diferentes tipos 
de registo 

Produção oral: 

 Produzir, com alguma ajuda, sons, entoações e 
ritmos da língua 

 Expressar-se com vocabulário simples sobre 
assuntos familiares, em situações previamente 
preparadas 

Escrita: 

 Interagir com linguagem simples sobre assuntos do 
dia a dia 

 Produzir pequenos textos, de 25 a 35 palavras, com 
linguagem simples e frequente 

Domínio intercultural: 

 Compreender a estrutura geográfica e 
organizacional das Ilhas Britânicas e dos Estados 
Unidos 

 Identificar alguns países da União Europeia 

TEMAS 
Informação pessoal 

• Nome /apelido / idade / País / nacionalidade 
Descrever pessoas 

• Descrição física e psicológica  
Socialização 
Família 

• Membros da família/ Relações pais e filhos 
• Profissões e actividades de tempos livres 
• Tarefas de casa 

Rotina diária 
• Atividades do dia-a-dia / As horas  

Trabalho voluntário 
A casa 

• Diferentes tipos de casa / Divisões da casa 
• Mobiliário 

Situações e hábitos do passado 
Escola 

• Horários/ disciplinas /salas e locais 
Atividades Extracurriculares 

• Clubes 
Bullying 
Locais para viver 

• Cidade/ campo/ praia 
• Locais públicos / New York 

Compras 
• Estabelecimentos e artigos 

Desportos 
• Equipamentos desportivos 

Atividades de tempos livres 
• Campos de férias 

Férias de verão 
• Atividades de férias 

Cumprimento e qualidade das 
tarefas realizadas  

• compreensão: oral e 
escrita 

• interação:oral e 
escrita 

• produção: oral e 
escrita 

 
 
Qualidade da participação em 
sala de aula  

• Empenho 
• respeito pelas regras 

de sala de aula 
• capacidade de 

iniciativa 
• (…) 

 
 

Sentido de responsabilidade 
e organização de materiais; 
 
 
Assiduidade 
 
 
Pontualidade 
 
 
Autonomia  
 
 

Grelhas de 
registo de 
realização do 
TPC 
 
Grelhas de 
registo da 
participação em 
sala de aula 
(atitudes, 
leitura, 
expressão oral, 
interacção, 
participação…) 
 
Testes de 
compreensão e 
expressão oral e 
escrita, 
gramática e 
vocabulário. 
(juntos ou 
separados) 
 
 
Trabalhos de 
Produção 
escrita: Fichas 
de trabalho, 
composições, 
Book Reviews 
(Fichas de 
Leitura)… 



CURRÍCULO DAS ÁREAS DISCIPLINARES / PLANIFICAÇÂO / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

2 

 

 Conhecer, com algum pormenor, o seu meio e o 
dos outros para compreender diferentes formas de 
estar e de viver 

Léxico e gramática: 

 Compreender formas de organização do léxico e 
conhecer algumas estruturas frequentes do 
funcionamento da língua 

 
Aprendizagem (“Saber Aprender”) 

 Participar nas aulas de forma atenta, envolvida e 
ordeira, contribuindo para a criação de um clima 
de trabalho favorável. 

 Estabelecer relações de afinidade/contraste com a 
Língua Portuguesa. 

 Analisar modelos, fazer analogias, inferir 
significados. 

 Cumprir com as tarefas propostas (na aula e em 
casa) 

 Adoptar estratégias e atitudes adequadas às 
necessidades de aprendizagem 

 Identificar dúvidas e persistir na sua superação, 
recorrendo a materiais de consulta (dicionários, 
gramáticas), textos análogos e também a colegas e 
professores. 

 Gerir adequadamente o tempo de realização das 
tarefas 

 Organizar e utilizar materiais de forma autónoma 

 Regular a aprendizagem (auto e hetero-avaliação) 

 Cooperar, de forma produtiva, na realização de 
tarefas em grupo 

 Revelar interesse, iniciativa e capacidade de auto-
motivação para a aprendizagem do Inglês 
(criatividade, empenho, regularidade...)      

 

 
Celebrações 

• Halloween 
• Dia da Terra 
• Natal 
• Dia de S. Valentim 
• Dia dos EUA 

LÍNGUA INGLESA 
• Pronomes pessoais (sujeito e complemento) 
• Pronomes relativos 
• Determinantes possessivos 
• Graus dos adjectivos (comparativo e 

superlativo) 
• Adjetivos + preposição 
• Advérbios de frequência 
• Preposições de tempo e lugar 
• Pronomes interrogativos 
• Caso possessivo 
• Artigos e omissão do artigo 
• Plurais regulares e irregulares 
• Substantivos contáveis e incontáveis 
• Some / any / no /  
• many / much 
• Question tags 

Tempos verbais  
• Have got  
• There + to be 
• Modal verbs: can, could, may, must 
• Present: simple / continuous 
• Past: simple / continuous 
• Future: will / be going to 
• Present perfect 
• The imperative 
• Frases condicionais: tipo 1 

Sentido de entre-ajuda e 
cooperação 
 
 
Respeito pelo outro e pela 
diferença 

 
Apresentações 
orais: 
chamadas, 
trabalhos de 
projecto…  
 
Organização e 
apresentação do 
caderno diário 
 
Fichas de auto-
avaliaçã 
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Critérios de avaliação: diferentes graus de consecução 
 Disciplina: 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. 

 


