Planificação a longo prazo do programa do 8 º ano da disciplina de Inglês

Ano Letivo de 2017-2018

1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

INÍCIO

13 setembro 2017

03 janeiro 2018

9 abril 2018

FINAL

15 dezembro 2017

23 março 2018

6 junho 2018

INTERRUPÇÕES

5 out; 1 nov; 1 e 8 dez
19 dez a 03 janeiro
25

12 a 14 fev;
26 março a 6 abril
21

25 abril; 1 maio e 31
maio
19

AULAS PREVISTAS (tempos de 45’)*

Manual Adotado: Swoosh 8º ano – Porto Editora
Unidades / conteúdos
Unit 0 : Warm up
American /British English and American /British culture
Hobbies and free time activities
Present Simple and Present Continuous
1º
Período

aulas

5

Unit 1: Media and Technology
Types of media and Technology
Past simple and Past Continuous / used to, didn’t use to / Phrasal verbs

10

Unit 2: Fashion and Body Image
Fashion: clothes and accessories
Adjective order / so + adjective / adjectives + - ible/-able/-full/-ness

Unit 3: Healthy eating habits
Food/Containers/Eating habits
Nouns (countable/uncountable) / Quantifiers (much, many; a lot of, lots of; a few, a little)
2º
Período

SHORT STORY - “Unsolved mystery”
(Talking about a short story; related vocabulary and previously learned structures)

•
•
•
•

10

Unit 4: The environment
Environmental problems and solutions
If-clauses (type 0 and 1) / would, could; must, have to / phrasal verb “look”

3º
Período

10

11

4

Unit 5: Places to visit
Travelling / Places to visit
Present Perfect / for, since, just, already, never, ever, yet / Past Simple vs. Present Perfect /
Phrasal verb “take”

15

A avaliação é feita de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
A planificação poderá sofrer algumas adaptações em função das características e conhecimentos dos alunos das turmas.
Material a solicitar aos alunos: caderno específico, manual da disciplina, fichas de trabalho.
Outros conteúdos de língua serão lecionados quando o professor julgar mais oportuno.

* OBS.: Incluem-se neste campo aulas de receção e apresentação, de autoavaliação, dos testes e dos restantes
instrumentos ou momentos de avaliação.
A Coordenadora de Área Disciplinar de Inglês: Alcina Sardo

