Inglês-12º ano (cont.)- nível 8
Síntese da Planificação 2017/18
Aulas Previstas/Turma
Período
1.º Período
2.º Período
3.º Período
Total

A

B

C

Unidades Temáticas
1.º Período

D

E
39
32
25
96

F

G

H

I
39
32
25
96

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

J
37
34
24
95

K

L

M

N

O

P

Q

Observações
As aulas previstas são
contabilizadas em unidades
de 50 minutos

Instrumentos e Critérios de Avaliação
%
Instrumentos complementares
%
Descrição dos Instrumentos

%
%

Domínios de referência
 Participação ativa e pertinente.

Unit 0 – Get Linked: Diagnosis
Unit 1 – Citizenship and Multiculturalism: Respecting human rights,
immigration,sharing a multicultural society.

IB 1 - dois testes sumativos escritos

70%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo

80%

2.º Período

professor em situação de aula (leitura, redação

20%

de textos, ficha de trabalho, ditados, pesquisa,

Unit 2 – Democracy and Globalisation: Building a democratic Europe, the
world going global
Língua Inglesa - Phrasal verbs, Conditional clauses type 1,2,3, Gerund, ToInfinitive, Inversion of the subjective, Word formation

30%

audição de textos, etc).

IB 2 - uma prestação oral

30%

 Realização dos trabalhos de casa.

Descrição dos Instrumentos

25%

 Atitudes e comportamento

%

Descrição dos Instrumentos

25%
20%

%

Domínios de referência:

IB 1 - dois testes sumativos escritos

70%

 Participação ativa e pertinente.

Unit 2 –Democracy and Globalisation (cont.)
- The world going global
Unit 3 – 1950s-1990s:culture, art and society
Cultural 20th century revisited
Different voices in English- speaking countries
Língua Inglesa: Double possessive, The Subjunctive tense, The use of
Impersonal pronouns, The Future Tenses, Reported Speech, Connectors of
contrast

30%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo

80%

professor em situação de aula (leitura, redação
de textos, ficha de trabalho, ditados, pesquisa,
audição de textos, etc).

IB 2 - uma prestação oral
30%

 Atitudes e comportamento
 Realização dos trabalhos de casa.

25%

20%

25%
20%
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3.º Período

Descrição dos Instrumentos

%

Descrição dos Instrumentos

%

Domínios de referência:
 Participação ativa e pertinente.

Unit 4 – English Worldwide
-Developing a worldwide language
-Englishes around the world

IB 1 - um teste sumativo escrito

70%

 Desempenho de uma tarefa proposta pelo

80%
Língua Inglesa - Genitive ‘s/of/ double gentive, Double possessive,
Impersonal passive structures, Vocabulary work: confusing words, loan
words, suffixation, adverbs of manner

30%
IB 2 - uma prestação oral

30%

professor em situação de aula (leitura, redação
de textos, ficha de trabalho, ditados, pesquisa,

25%
25%

20%

audição de textos, etc).
 Atitudes e comportamento

20%

 Realização dos trabalhos de casa.
Extensive Reading (ao longo do ano, no caso de disponibilidade de tempo)

Material básico para a aula: livro do aluno, livro de atividades, material de escrita
Classificação Final
1.º Período

Ensino Básico
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

Ensino Secundário
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

2.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período).

(Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0.4 x Classificação do 1º período)

3.º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos)

(Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período)

I.20.05 E03

