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Ano Letivo:  2021-2022    
Ano de Escolaridade:   8º ano   
Tempos Letivos (50 min.):  3 semanais    

DEPARTAMENTO DE  Línguas  
SECÇÃO DE  Inglês    

Disciplina:  Inglês 8º ano   

Curso   Ensino Básico   
Portaria n.º     

Ciclo de Formação     

 
Racional da disciplina: Conforme explicitado no documento Aprendizagens Essenciais de INGLÊS, a aprendizagem das línguas estrangeiras contribui de modo decisivo para a formação 
e o desenvolvimento pessoal, social, académico e profissional dos jovens do século XXI no contexto de um mundo globalizado. Ser plurilingue torna-se essencial para garantir o 
exercício de uma cidadania informada e ativa e significa possuir competências recetivas, produtivas e de interação em várias línguas, com níveis de desempenho diferenciados. A sua 
matriz apresenta descritores de desempenho que integram conhecimentos funcionais, discursivos, linguísticos, socioculturais e processuais e organiza-se em três domínios: a 
competência comunicativa, a competência intercultural e a competência estratégica. 
Pretende-se que os alunos sejam capazes de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e 
familiares simples, compras, meio circundante); comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhe são familiares 
e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. 
 A competência comunicativa abrange a compreensão, a interação e a produção orais e escritas e articula-se com a competência intercultural essencial para a construção de uma 
identidade como cidadão global e com a competência estratégica a desenvolver ao longo do percurso de aprendizagem para a gestão do processo de aprendizagem e a comunicação 
em língua estrangeira. O percurso de formação assim definido reforça várias áreas de competências do PA nos domínios científico, humanístico, tecnológico e cultural e favorece a 
implementação de projetos combinando a língua francesa com outras disciplinas do currículo. Estes projetos interdisciplinares podem assentar em interesses ou temáticas que 
proporcionem o contacto com fontes diversificadas de informação, a elaboração de produtos em língua materna e em francês, assim como o trabalho em redes internacionais de 
programas educativos. 

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 

  Compreensão oral  
Seguir instruções detalhadas dadas pelo 
professor; identificar o conteúdo principal 
do que se ouve e vê, os intervenientes e a 
sequência do discurso assim como 
informações específicas. 

Compreensão escrita  
Compreender textos narrativos sobre 
temas abordados no domínio intercultural; 
identificar informação essencial em textos 
adaptados de jornais e revistas; ler 
pequenos textos adaptados de leitura 
extensiva. 

Interação oral  

  Para a concretização da aprendizagem, o professor promoverá 
ações estratégicas diversificadas: 
 
- Recuperação das aprendizagens não totalmente consolidadas no ano 
transato (cerca de 2 semanas); 
- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  
- seleção de informação pertinente;  
- organização sistematizada de leitura e estudo autónomo;  
- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos 
ou dados;  
- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a 
compreensão e uso do saber, bem como a mobilização do aprendido;  
 
- análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, 
concebendo e sustentando um ponto de vista próprio;  

Linguagens e Textos 
Informação e Comunicação 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
Bem-estar, saúde e ambiente 
Sensibilidade estética e artística 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
Consciência e domínio do corpo 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 

 
 
 
 

Entender e trocar ideias em situações 
quotidianas previsíveis; iniciar, manter ou 
terminar uma conversa breve. 

Interação escrita  

Interagir de forma simples, completando 
formulários, mensagens e textos curtos. 

Produção oral 
 Falar sobre os temas explorados: 
atividades escolares e de lazer, situações 
quotidianas, serviços, planos para o 
futuro, hábitos e rotinas; comparar tipos 
de habitação, eventos escolares e 
festividades; descrever imagens, locais, 
atividades e acontecimentos. 

Produção escrita 
 Escrever sobre pessoas, objetos e rotinas; 
escrever diálogos com encadeamento 
lógico; descrever planos para o futuro. 
 
 
 
 

Reconhecer realidades 
interculturais distintas  

Conhecer, com algum pormenor, o seu 
meio e identidade; estabelecer 
comparações entre as suas vivências e as 
dos outros; falar sobre atividades de lazer 
do seu meio cultural por oposição a outras 
culturas, incluindo a anglo-saxónica; 
reconhecer, compreender e explicar 
exemplos concretos de atitudes de 
tolerância e respeito intercultural. 

-  uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por 
exemplo, imagens, esquemas);  
- mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar 
uma tomada de posição, pensar e apresentar argumentos e contra-
argumentos rebater os contra-argumentos);  
- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, 
elaboração de opiniões ou análise de factos ou dados; 
 - discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e 
interdisciplinar, incluindo conhecimento disciplinar específico;  
- análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de 
argumentos para encontrar semelhanças, diferenças, consistência 
interna; - problematização de situações; 
análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos 
ou dados, em particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 
 - incentivo à procura e aprofundamento de informação; - recolha de 
dados e opiniões para análise de temáticas em estudo. 
-tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  
- registo seletivo; - organização (por exemplo, construção de sumários, 
registos de observações, relatórios de visitas segundo critérios e 
objetivos);  
- elaboração de planos gerais, esquemas; - promoção do estudo 
autónomo, identificando os obstáculos e formas de os ultrapassar. 
- ações de comunicação unidirecional e bidirecional; - ações de 
resposta, apresentação, questionamento e iniciativa. 
 - elaboração de questões para os pares, sobre temas diversificados; - 
autoavaliação. 
 
 - confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um 
dado problema e ou maneira de o resolver, tendo em conta, por 
exemplo, diferentes perspetivas culturais, sejam de incidência local, 
nacional ou global. 
 
- identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Comunicar eficazmente em 
contexto 

 Reconhecer diferentes estratégias de 
comunicação nas fases de planificação, 
realização e avaliação das atividades 
comunicativas e escolher a mais apropriada; 
preparar, repetir e memorizar uma 
apresentação oral com confiança e 
criatividade, à turma e/ou a outros elementos 
da comunidade educativa; responder com 
segurança e certeza a perguntas colocadas; 
participar em atividades de pares e grupos, 
revelando capacidade para se colocar na 
posição do outro; pedir e dar informações; 
planear, organizar e apresentar uma tarefa de 
pares ou um trabalho de grupo, minimizando 
possíveis diferenças e discordâncias. 

Trabalhar e colaborar em pares 
e pequenos grupos Participar em 

atividades de pares e grupos para atingir um 
objetivo a curto prazo, revelando capacidade 
para se colocar na posição do outro; planear, 
organizar e apresentar uma tarefa de pares 
ou um trabalho de grupo, partilhando tarefas 
e responsabilidades.  
Utilizar a literacia tecnológica 
para comunicar e aceder ao 
saber em contexto  

Comunicar com outros a uma escala local, 
nacional e internacional; pedir e dar 

- descrição dos processos de pensamento usados durante a realização 
de uma tarefa ou abordagem de um problema;  
- melhoria ou aprofundamento de saberes, tendo em consideração o 
feedback dos pares e do professor;  
- reorganização do trabalho, individual ou em grupo, a partir do 
feedback dado pelo professor. 
 
 
- colaboração e apoio aos pares em diversas tarefas;  
- prestação de feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 
 
- consciencialização e cumprimento de responsabilidades adequadas 
ao que lhe for pedido; 
 - organização e realização autónoma de tarefas;  
- cumprimento de compromissos, contratualização de tarefas; 
 - apresentação de trabalhos com auto e heteroavaliação; 
 - prestação de feedback ao professor e aos pares do cumprimento de 
tarefas e funções que assumiu. 
 
- ações solidárias para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou 
na sua organização/atividades de entreajuda; - posicionamento 
perante situações dilemáticas de ajuda a outros e de proteção de si 
mesmo; - disponibilidade para o autoaperfeiçoamento  
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

informações por email; contribuir para 
projetos e tarefas de grupo interdisciplinares 
que se apliquem ao contexto e experiências 
reais e quotidianas do aluno; participar num 
WebQuest e aceder ao saber, recorrendo a 
aplicações informáticas online.  

Pensar criticamente  
Desenvolver a empatia com o outro de forma 
a adquirir atitudes mais tolerantes, 
reconhecendo e respeitando opiniões 
divergentes de modo a realizar novas 
aprendizagens; ouvir atentamente, 
compreender o outro e refletir criticamente 
sobre o que foi dito, dando razões para 
justificar as suas conclusões, associando 
aprendizagens novas a anteriores. 

Relacionar conhecimentos de 
forma a desenvolver 
criatividade em contexto 

 Pesquisar novas ideias e reinterpretar ideias 
existentes de modo a criar produtos 
adequados à sua realidade cultural e 
quotidiana; participar em atividades 
diferenciadas e de natureza diversa; 
desenvolver a literacia em língua inglesa, 
lendo diferentes tipos de textos e adaptações 
de leitura extensiva; desenvolver e participar 
em projetos e atividades interdisciplinares. 

Desenvolver o aprender a 
aprender em contexto e 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

aprender a regular o processo 
de aprendizagem 

 Discutir e selecionar objetivos de 
aprendizagem comuns e individuais e 
desenvolver uma atitude ativa e confiante 
relativamente à aprendizagem; 
monitorizar/avaliar progressos e dificuldades 
na língua inglesa, registando as suas 
aquisições e dificuldades linguísticas; 
selecionar, com o apoio do professor, 
estratégias de aprendizagem eficazes para 
superar estas dificuldades e consolidar as 
aprendizagens; utilizar dicionários bilingues e 
monolingues (online e em suporte de papel); 
utilizar conhecimentos prévios da língua e a 
sua experiência pessoal para fazer previsões 
de sentido e comunicar de forma simples; 
participar numa reflexão e discussão no final 
da aula para identificar atividades associadas 
aos objetivos de aprendizagem e ao 
cumprimento dos mesmos; reconhecer 
diferentes estratégias de aprendizagem; 
realizar atividades simples de auto e 
heteroavaliação: portefólios, diários de 
aprendizagem e grelhas de progressão. 
 
 

AVALIAÇÃO das aprendizagens, tal como estipulado no Referencial de Avaliação da ESHM: 
 A – Leitor: Exercícios de leitura e de compreensão de texto;  
B – Comunicador: Exercícios de compreensão de discursos orais / escuta ativa /seleção de informação pertinente, de apresentação oral / exposição / apreciação crítica, de jogos de simulação;  
C - Indagador/Investigador/Questionador: Trabalhos práticos/experimentais; C - Sistematizador/Organizador Dossiê do aluno;  
D - Crítico/Analítico: Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos; D-Auto e hétero avaliador Registo de notas, recolha e análise de dados;  
E - Participativo/Colaborador: Trabalhos em Oficina;  
F - Responsável/Autónomo: Organização sistematizada de leitura e estudo autónomo, roteiros e relatórios de pesquisa / investigação, elaboração de mapas de ideias/conceitos, esquemas; Exercícios de 
memorização, verificação e consolidação de conhecimentos; Exercícios de mobilização de saberes; Exercícios de treino de aptidões   ; 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE 
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

G - Cuidador de si e do outro: Interação com pares e docente;  
H – Criativo: Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos; 
I - Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado: Exercícios de planificação, produção e revisão de discursos escritos;  
J - Respeitador da diferença/do outro: Interação com pares e docente 
 

Em relação aos PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS, explicita-se o seguinte: 
 
Nas modalidades de ensino presencial e misto, em cada período, a avaliação será feita como segue: 
1- No domínio da competência comunicativa, no mínimo, em cada período, serão avaliadas com uma rubrica a expressão oral e a expressão escrita. Já no que à  
               compreensão do oral e à leitura e interpretação de textos diz respeito, será utilizado, também no mínimo, um questionário escrito. 
2- No domínio da competência Intercultural será avaliada com um questionário escrito ou oral. 
3- No domínio da competência estratégica será avaliada com uma rubrica para o processo de trabalho Individual e outra para o processo de trabalho de grupo 
ou para o trabalho de pesquisa.   
 

 

 


