
Agrupamento de Escolas de Monserrate 

Escola EB 2,3 Dr. Pedro Barbosa 
 

2º ciclo  

Síntese da Planificação da Disciplina de Inglês do 5º Ano 

1.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
Teste Diagnóstico 
 
Unidade 0 – Remember (conteúdos do 3º 
e 4º ano) 
 

Unidade 1 – My ID (família, profissões; 
verbo to be; a/an/the; question words; 
determinantes possessivos) 
 
Unidade 2 – Look at me (o corpo humano, 
descrição física e psicológica, roupa; 
verbo ter; caso possessivo; adjetivos) 
 
 

 
Domínio cognitivo: 
- Fichas de avaliação sumativa 
- Avaliação da oralidade 
- Trabalhos individuais/grupo 
- Fichas de trabalho 
 

 
70% 

 

 
Domínio atitudinal: 
Autonomia 
Responsabilidade 
Empenho/Cooperação e 
Participação  
Sociabilidade 

 
30% 

 

Classificação final do 1.º Período: A proposta de classificação traduz a avaliação 
contínua e globalizante realizada 

 

2.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
Unidade 3 – Home, sweet home (casa e 
mobília; preposições de lugar; plural dos 
nomes; verbo there to be)  
 
Unidade 4 – What’s for lunch (comida e 
bebida; any/some; verbo to like; 
so/because) 
 
 

 
Domínio cognitivo: 
- Fichas de avaliação sumativa 
- Avaliação da oralidade 
- Trabalhos individuais/grupo 
- Fichas de trabalho 

 
70% 

 

 
Domínio atitudinal: 
Autonomia 
Responsabilidade 
Empenho/Cooperação e 
Participação  
Sociabilidade 

 
30% 

 
 

Classificação final do 2.º Período: A proposta de classificação final de cada período 
traduz a avaliação contínua e globalizante realizada nesse período e no anterior 
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3.º Período 

Unidades Temáticas Instrumentos e Critérios de Avaliação 

 
Unidade 5 – Wake me up (rotina diária; as 
horas; presente simples; advérbios de 
frequência) 
 
Unidade 6 – It’s fun time (atividades de 
lazer; desporto; presente contínuo; 
imperativo; preposições de movimento)  

Domínio cognitivo: 
- Fichas de avaliação sumativa 
- Avaliação da oralidade 
- Trabalhos individuais/grupo 
- Fichas de trabalho 

 
70% 

 
 

Domínio atitudinal: 
Autonomia 
Responsabilidade 
Empenho/Cooperação e 
Participação  
Sociabilidade 

 
30% 

 

Classificação final do 3.º Período: A proposta de classificação final de cada período 
traduz a avaliação contínua e globalizante realizada nesse período e nos anteriores 

 

Material Básico para a aula: manual da disciplina e livro de exercícios; caderno diário; 
material de escrita; fichas de trabalho 

 


