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Informações da disciplina de Inglês – 9.º ano 
 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

Resumo da Planificação: Conteúdos  
1.º Período 

 
2.º Período 

 
3.º Período 

   
Aulas Previstas (90 minutos ) 39 39 24 

VOCABULARY 
 

•Healthy habits 
•Physical activity 
•Entertainment 
•Experiences 

GRAMMAR 
 

 Present Simple/Present Continuous  
contrast 

 Past Simple/Past Continuous: 
contrast 

 Question tags 

 Present Perfect Simple (ever, never, 
just, already, yet, for, since) 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 

 Connectors: so/because 

COMMUNICATION 
 

 Talking about after-school 
sports 

 Making arrangements 

 Talking about volunteering 

 Writing an email/Informal 
letter 

 Technology and electronic gadgets 

 Teens’ problems: stress/Friendship/Love 

 Advertising 
 

•Expressing the Future 
•First Conditional 
•Second Conditional 
•Expressing wishes 
•Reported Speech (statements, 
questions, commands and 
suggestions) 

 

 Classroom survey: The 
Future 

 Discussing imaginary 
situations 

 Discussing personal views 
about gossip 

 Returning a purchase 

 Environmental issues 

 Natural Habitats 

 Arts 

 Fictional characters 

 Compound Adjectives 
 

 Defining/Non-defining relative 
clauses 

 Either...  or/neither... nor 

 Both….. and/Not only…. but also 

 Passive Voice: Present Simple, Past 
Simple and Modal verbs 

 Gerund and/or To-infinitive 
 

 Petition campaign 

 Talking about an artist 

 At a book signing 
Informal conversation 

Provas de Avaliação 2            2 1 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  

 Pond. Instrumentos de avaliação 

 
 
Domínios 
 
específicos 

Leitura/Escrita/ 
Gramática 

 
55% 

- Produção de diferentes tipos de textos; 
- Atividades relativas a duas skills (reading 
e  writing) 

 
Oralidade 
 

25% - Atividades relativas a duas skills (listening 
e speaking) 

- Grelhas de avaliação da oralidade 

   Atitudes e valores 20% - Grelhas de observação, registo e 
avaliação de atitudes 

   Ponderação da classificação por período 1º período (100%); 
2º período = 1º p (40%) + 2º p (60%); 
3º período = 2º p (60%) + 3º p (40%); 

 

   

MATERIAL NECESSÁRIO- Para todas as aulas: Manual “Your Turn”: Livro de exercícios; Caderno; Material 

de escrita e caderneta escolar. 


