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Manual: BETWEEN 6 Planificação anual da disciplina de Inglês– 6º ano 

 

Período letivo Conteúdos  

1º 

1. Plano de Atuação e Recuperação/Consolidação de Aprendizagens  - 5 semanas 
a. Recuperação e consolidação dos domínios da Leitura – Reading; Escrita – Writing; 

Compreensão do oral –Listening; Produção oral - Spoken Production; Interação oral – 
Spoken Interaction 

b. Celebrações/Festividades: Halloween 

2. Unidade 2 – Daily routines 
Celebrações/Festividades: Christmas 

Leituraextensiva: “The Hare and the Tortoise” 

2º 

Unidade 3 – School is cool! 

Celebrações/Festividades:Valentine’sDay 

Unidade 4 – Friendly fun  

Celebrações/Festividades:Easter 

3º 
Unidade 5 – Around my home 

Unidade 6 – Holiday and travelling 

Leituraextensiva: “The Prince and the Pauper” 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Domínios das aprendizagens específicas Domínio das atitudes 
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Leitura - Reading (10%): 
Ler textos curtos e simples, 
encontrar uma informação 
previsível e concreta em textos 
simples de uso corrente; 
compreender cartas pessoais 
curtas e simples 

Escrita – Writing(20%): 
Escrever notas e mensagens curtas 
e simples sobre assuntos de 
necessidade imediata; escrever uma 
carta pessoal muito simples. 
Compreensão do oral -
Listening(10%):Compreender 
expressões e vocabulário de uso 
mais frequente relacionado com 
aspetos de interesse pessoal; 
compreender o essencial de um 
anúncio e de mensagens simples, 
curtas e claras. 

 
Expressão oral - SpokenProduction(15%): 
Utilizar uma série de expressões e frases 
para falar, de forma simples, da sua família, 
de outras pessoas, das condições de vida, 
do seu percurso escolar e do seu trabalho 
actual. 
 

Interação oral – SpokenInteraction (15%): 
Comunicar em situações simples, de rotina 
do dia-a-dia, sobre assuntos e atividades 
habituais que exijam apenas uma troca de 
informação simples e direta; participar em 
breves trocas de palavras, apesar de não 
compreender o suficiente para manter a 
conversa.  

Assiduidade e Pontualidade (5%) 
Responsabilidade e Autonomia (10%) 
Comportamento adequado a 
diferentes contextos (10%) 
Participação (5%) 
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 Testes de avaliação formativa e 

sumativa contendo os vários 
domínios de aprendizagem. 
 
Grelhas de auto e heteroavaliação. 

Testes de compreensão oral. 

 

 
 
Grelhas de auto e heteroavaliação. 

Observação direta em sala de aula. 
 
Grelhas de auto e heteroavaliação. 

Pond.t
otal 

30% 40% 30% 

 


