AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA
Ano Letivo 2020/2021
ÁREA DISCIPLINAR: COMUNICAR EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
(INGLÊS)

PIEF 2 - 2º / 3º CEB

Agrupamento de Escolas da Caparica

2020-2021

PLANIFICAÇÃO ANUAL

TEMA: “NÓS E A NATUREZA”
Observações:
OBJETIVOS

INDICADORES DE AVALIAÇÃO

-Promover a integração dos jovens no grupo turma e com os vários docentes;

-Assiduidade e pontualidade dos alunos;

-Promover a coesão grupal;

-Cumprimento de regras de comportamento dentro e fora da sala de aula;

-Estabelecimento de relação e proximidade entre os alunos e o Diretor de Turma;

-Grau de interação entre os alunos e os seus pares; os discentes e os docentes e

-Fomentar o auto e hétero conhecimento dos alunos, incentivando o respeito pelas
diferenças individuais;

os alunos e os assistentes operacionais;

-Diagnosticar necessidades e potencialidades dos alunos;

-Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa;

-Avaliar informalmente o grupo turma, com vista ao estabelecimento de normas de
funcionamento, relativas nomeadamente aos horários de intervalos e às condutas
dentro e fora da sala de aula;

-Trabalhos

-Desenvolver a consciência cívica dos alunos como elemento fundamental no
processo de formação de cidadãos responsáveis;

-Empenho na realização das tarefas propostas;

-Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a
realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano.

com

vista

ao

desenvolvimento

de

competências,

essencialmente prático e, preferencialmente, a realizar em grupo;

-Responsabilidade e autonomia dos alunos;
-Hábitos/métodos de trabalho e de organização.

de

cariz
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Alunos

Critérios de
Análise

Competências Específicas

Conteúdos

Estratégias



1-Gabriel Valdez (2ºC.)

Saber estar na sala de aula

2- Luís Ramos (3ºC)

Cooperar com os professores e
os outros colegas

3- Rafael Angélico (2ºC)
4- Beatriz Coelho (3ºC)

1,2,3,4,5,6,7,8,9
10,11,12, 13,
14,15,16,17

6- Cristiana Leão (3ºC)

Relacionar-se de forma
adequada com os colegas e
professores

7- Diogo Neves (3ºC)

Ser responsável

5- Catarina Pola (3ºC)

8- Fábio Santos (2ºC)

Participar ativamente na aula

9- Igor Brito (3ºC)
10- Inês Tavares (3ºC)
11- Mafalda Gonçalves (2ºC)
12- Rafael Carvalho (3ºC)
13- Salvador Reis (3ºC)
14- Tiago Garcia (3ºC)

Identificar e aplicar vocabulário
relacionado com o mundo que
nos rodeia;

textos autênticos



Contribuição da
Natureza na minha vida –
Valores Sociais e Éticos


A nossa fauna e flora



Caraterísticas da
nossa costa

Os oceanos e os
seus habitantes

O nosso jornal
“Oceanos de lixo”


Present Siimple



Likes and dislikes



Quation-Words



Prepositions of time



Prepositions of place



The Future



The Present Perfect

Avaliação

Leitura e audição de

Os critérios de
análise
Ser assíduo/a e pontual

Atividades

Observação direta
Organização de
Consolidação dos
conteúdos através da
realização de fichas
em sala de aula
Trabalho individual e
de pares
Jogos pedagógicos
Definição de
competências
prioritárias a
desenvolver
Recurso diário à
autoanálise /
autoavaliação
Diálogo com os alunos
Execução de fichas de
trabalho

listagens de vocabulário

Assiduidade
Pontualidade

Identificação de
referentes

Responsabilidade
Comportamento

Ligação de frases
Completamento de
textos e diálogos

Participação nas
atividades
Cooperação
Conhecimento

Exercícios de escolha
múltipla

Elaboração de
parágrafos
Resolução de puzzles e
quizzes

Trabalho de
pares/pequenos grupos
Roleplay
Participação no jornal
da turma

Fichas de trabalho
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Critérios de análise: 1-Assiduidade; 2-Pontualidade; 3-Trabalho extra aula; 4-Responsabilidade; 5-Comportamento; 6-Relacionamento; 7Participação; 8-Recursos; 9-Cooperação; 10-Informação; 11-Expressão oral; 12-Expressão escrita; 13-Saberes e Aprendizagens; 14Metodologia; 15-Conteúdos; 16-Auto Avaliação; 17-Resolução de problemas.

Professora: Ana Xavier

