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Diagnóstico/revisão  
 

Unidade inicial: Welcome Back  
Identificação pessoal; Países de expressão inglesa. 
 

Unidade 1: Time Out! 
Conteúdos temáticos: Atividades de lazer/hobbies; 
Locais de interesse a visitar, Monumentos, museus 
e lugares famosos no Reino Unido; Tipos de férias; 
Atrações turísticas em cidades/países de expressão 
inglesa. 
 
Unidade 2: Food and Health 
 
Conteúdos temáticos: Alimentação: alimentação 
saudável; hábitos alimentares; tipos de alimentos; 
No restaurante: ementas; entradas; pratos 
principais; sobremesas e bebidas. 
 
Conteúdo sociocultural: Festividades e Tradições 

 
 Colocações: make, do,   
    play, go, do and have 
 Present Simple  
 Pronomes   
    interrogativos 
 Pronomes e  
    determinantes 
 Present Simple/  
    Present Continuous 
 Past Simple/  
    PastContinuous 
 
 
- Nomes contáveis e não   
  contáveis;  
- Quantificadores 
- Verbos modais. 
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Unidade 3: Teen Time 
Conteúdos temáticos: Adolescentes: estados 
emocionais; Moda; Estilos e aparência física. 
 

Unidade 4: Teens and Media 
Conteúdos temáticos: Meios de comunicação 
social; Tipos de programas televisivos; Tipos de 
revistas e jornais; Secções de um jornal; Usos da 
Internet. 
 
Conteúdo sociocultural: Festividades e Tradições 

 
 Present Perfect;  
 Expressões de tempo; 
 Present perfect vs Past   
   Simple;  
 Conetores. 
 
 Gerúndio e Infinitivo; 
 Pronomes relativos; 
 Must e have to 
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Unidade 4: Green Living  
Conteúdos temáticos: Ambiente: problemas e 
soluções; espécies em vias de extinção.  
 

Conteúdo sociocultural: Festividades e Tradições 

 Futuro: will e be going    
    to; 
 Orações condicionais  
    (tipos 0 e 1);  
 Discurso indireto;  
 Pronomes indefinidos. 
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Obs: Cada aula corresponde a uma unidade de quarenta e cinco minutos.  
A planificação poderá sofrer alterações ou reajustes decorrentes dos ritmos de aprendizagem das turmas, 
alterações relativas à gestão de tempo, aos interesses e necessidades da turma, a projetos propostos 
quer pela docente, quer pelos alunos, à descoberta de novos interesses suscetíveis de avaliação. Esta 
programação já inclui aulas de revisões, testes de avaliação com a respetiva entrega e correção, 
trabalhos de avaliação formativa e avaliação da componente oral, assim como momentos de diagnose e 
autoavaliação.  

Turmas: 8ºA/B 

Professora: Palmira Silva 

Gonçalves Gonça 

Inglês: LEI 8ºAno 
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