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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento: Línguas

Disciplina: Inglês

Ano: 9º

Perfil de Aprendizagens Específicas
Conteúdos Programáticos

Critérios de Avaliação

1º PERÍODO
ATITUDES E VALORES
Temas:
Cumprimento dos deveres
- Locais para visitar
escolares: (assiduidade e
- Apimentar a vida – experiências de vida, programas
pontualidade;
material escolar;
para estudantes
realização das tarefas na sala de aula e
- Saúde
em casa; participação nas atividades
Responsabilidade
Gramática:
de complemento curricular)
e Cidadania
- Revisão de tempos verbais
Respeito pelas regras de
- either ... or / neither ... nor.
10 %
conduta:
(respeito pelo outro;
- Present Perfect - For, since, just, already, never,
cooperação com os colegas,
ever, yet
professores e funcionários;
- Past Simple vs Present Perfect
conservação/limpeza dos espaços e
materiais escolares)
- Phrasal verb ‘take’
- Question tags
Iniciativa
15%
- Voz Passiva present simple past simple
Perseverança na realização do
- If-clauses – tipo 1 (revisão) e tipo 2
trabalho e do estudo, bem
como na superação de
2º PERÍODO
dificuldades
Temas:
Autonomia
- Saúde – expressões com comida e corpo
Recurso às TIC para a
5%
- Fazer a diferença – voluntariado
realização de trabalhos que
- Evolução da tecnologia
impliquem pesquisa, seleção,
Gramática:
tratamento e mobilização da
- Verb + Infinitive, Verb + –ing form
informação
- Relative Pronouns – Who, which, that (omission)
Capacidade de autoavaliação
- Connectors: result – consequence –contrast:
although, even though, despite, in spite of

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES

3º PERÍODO
Temas:
- Evolução da tecnologia
- Personagens e obras
Gramática:
- Past Perfect
- Reported Speech - ask, answer, say, tell, explain,
suggest
- Present Perfect Continuous

Resultados das
avaliações formativas
(10%)
Desenvolvimento das
aprendizagens

85 %

Resultado das
avaliações sumativas
(60%)
Oralidade (15 %)

A classificação no final de cada período tem em conta o trabalho realizado desde o início do ano até ao final desse período
Classificação do 1.º Período – aplicam-se os critérios gerais de avaliação.
Classificação do 2.º Período = (40% x Classificação do 1.º Período) + (60% x Avaliação do 2.º Período).
Classificação do 3.º Período = (30% x Classificação do 1.º Período) + (30% x Avaliação do 2.º Período)+ (40% x Avaliação do 3.º Período).

