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Your Turn 9º Ano Livro do Aluno  
Planificação (adaptada) para Encarregados de Educação e Alunos             
1º Período                                      Número de aulas previstas: 40 
 

 
Objetivos 

Conteúdos  
Avaliação 

Vocabulário - 
Tópicos/Itens 

Lexicais 

Gramática Domínio Intercultural 

Interação e produção oral: 
No final deste 1º período, os alunos serão capazes de 
interagir, usando frases simples para comunicar e trocar 
informações - por exemplo, saberão fazer perguntas e dar 
respostas sobre desportos, hábitos saudáveis, 
entretenimento e experiências de vida. 
 
Serão capazes de exprimir escolhas e preferências. 
Saberão usar com correção algumas estruturas 
gramaticais – por exemplo, o Present Simple, o Present 
Continuous, o Past Simple, o Past Continuous, o Present 
Perfect Simple, o Present Perfect Continuous e o Past 
Perfect. 
 
Receção oral e escrita: 
Os alunos serão capazes de compreender diferentes tipos 
de textos curtos, apresentados oralmente, visualmente, 
ou de ambas as formas, sobre os tópicos das 3 unidades 
(panfleto, artigo, programa de rádio, fórum, guia, entre 
outros). Compreenderão a ideia geral do texto, 
identificarão os pontos principais ou informação 
específica e detalhada, distinguirão discurso formal e 
informal, identificarão os participantes num diálogo e a 
sequência do discurso. 
Saberão igualmente identificar pistas e inferir – por 

Unidade 1 
Hábitos saudáveis 
Atividade física 
 
 
 
Unidade 2 
Entretenimento 
 
 
 
Unidade 3 
Experiências 
Personalidade 
(adjetivos) 
 
 
 
Páginas Our World: 
Campeões mundiais 
Festivais nos Estados 
Unidos 
Embaixadores da Boa 
Vontade 

 

Unidade 1 
Contraste entre o 
Present Simple e 
Continuous 
Zero Conditional 
 
Unidade 2 
Contraste entre o 
Past Simple e 
Continuous 
Question Tags 
 
Unidade 3 
Present Perfect 
Simple e Continuous 
Past Perfect  
 

Unidade 1 
Identificar desportos, 
hábitos saudáveis e 
atividades físicas 
Falar / escrever sobre 
situações atuais 
 
Unidade 2 
Expressar opiniões 
Programar atividades 
Descrever um evento 
 
 
Unidade 3 
Falar sobre voluntariado 
 

Teste diagnóstico 
Testes formativos 
Teste escrito 
(compreensão / 
interpretação / 
produção escrita) 
 
Teste de 
compreensão oral 
 
Apresentação oral 
 
Trabalho de Casa 
 
Autoavaliação e 
heteroavaliação 
 
Observação direta 
dos alunos 
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exemplo, descobrir, a partir do contexto, o significado de 
uma palavra desconhecida. 
 
Produção escrita: 
Os alunos conseguirão escrever textos simples e guiados, 
com vocabulário familiar - por exemplo, um relatório, 
uma descrição ou um formulário de candidatura. 
 
Outras competências: 
Os alunos envolver-se-ão de boa vontade em tarefas 
comunicativas. Serão capazes de trabalhar 
autonomamente, de monitorizar a sua própria 
aprendizagem e de avaliar o seu progresso e o dos seus 
colegas. 
 
Alunos/turmas mais avançados 
Estes alunos /turmas poderão desenvolver ainda mais as 
suas capacidades de produção escrita e expandir o seu 
vocabulário com a realização de outros trabalhos. 
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2º Período                                            Número de aulas previstas: 38 
 

 
Objetivos 

Conteúdos  
Avaliação Vocabulário - 

Tópicos/Itens 
Lexicais 

Gramática 
 

Domínio Intercultural 

Interação e produção oral: 
No final deste 2º período, os alunos serão 
capazes de se fazer compreender e de trocar 
ideias e informação sobre os tópicos - por 
exemplo, saberão falar sobre tecnologias, 
invenções, problemas da adolescência ou a 
publicidade. Saberão comunicar em situações 
do dia-a-dia, expressar desejos e fazer 
previsões. 
 
Serão capazes de utilizar registo formal e 
informal. Saberão usar as novas estruturas 
gramaticais adquiridas – por exemplo, o 
Second Conditional ou o discurso indireto. 
 
Receção oral e escrita: 
Os alunos serão capazes de compreender 
diferentes tipos de textos curtos, por 
exemplo artigo científico ou de um jornal 
escolar, comentário, entrevista, entre outros. 
Identificarão os pontos principais, a 
informação específica e a sequência do 
discurso. 
Saberão igualmente identificar pistas e 
inferir o significado de palavras 
desconhecidas. 
 
 

Unidade 4 
Tecnologias e 
invenções 
 
 
 
Unidade 5 
Stress na 
adolescência 
Amizade e o Amor 
 
 
 
Unidade 6 
Publicidade 
 
 
 
Páginas Our 
World: 
A Internet – nem 
tudo é mau 
Os GSCE’s  - o que 
são e como lhes 
sobreviver 
O poder da 
publicidade 

 

Unidade 4 
Be going to 
Will /won’t 
First Conditional 
 
 
Unidade 5 
Second Conditional 
If… was /were 
 
 
 
 
Unidade 6 
Discurso Indireto 
 

Unidade 4 
Pedir e dar informação 
Fazer planos 
 
 
Unidade 5 
Falar sobre situações 
imaginárias 
Falar sobre problemas da 
adolescência 
Fazer sugestões 
Exprimir desejos 
 
Unidade 6 
Reproduzir informação  
Publicitar um produto 
Descrever objetos 
 

Testes formativos 
Teste escrito (compreensão / 
interpretação / produção 
escrita) 
 
Teste de compreensão oral 
 
Apresentação oral 
 
Trabalho de Casa 
 
Autoavaliação e 
heteroavaliação 
 
Observação direta dos alunos 
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Produção escrita: 
Os alunos conseguirão escrever textos 
simples e guiados, com o vocabulário e as 
estruturas apresentadas nas várias unidades 
(texto argumentativo ou uma crítica, por 
exemplo). 
 
Outras competências: 
Os alunos revelarão sensibilidade para com 
outras culturas. Serão capazes de partilhar 
conhecimentos e de colaborar com os 
colegas. Saberão trabalhar autonomamente e 
monitorizar a sua aprendizagem. Conseguirão 
avaliar o seu progresso e o dos colegas. 
 
Alunos/turmas mais avançados 
Estes alunos /turmas resolverão exercícios 
extra para desenvolver ainda mais as suas 
capacidades de produção escrita e poderão 
expandir o seu vocabulário com a realização 
de outros trabalhos. 
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3º Período                                                                                                         Número de aulas previstas: 21 
 

 
Objetivos 

Conteúdos 

Vocabulário - 
Tópicos/Itens 

Lexicais 

Gramática Domínio Intercultural Avaliação 

Interação e produção oral: 
No final deste 3º período, os alunos serão 
capazes de iniciar e manter conversas sobre 
os tópicos das unidades em estudo, por 
exemplo, ambiente, arte, ficção. Saberão 
comunicar em situações do dia-a-dia, por 
exemplo, falar ou apresentar um livro / filme 
/ artista ou descrever um problema 
ambiental. 
 
Serão capazes de utilizar estruturas 
linguísticas mais elaboradas, por exemplo, as 
orações relativas, a voz passiva ou as 
estruturas com o gerúndio ou o infinitivo. 
 
Receção oral e escrita: 
Os alunos serão capazes de compreender 
diferentes tipos de textos, por exemplo, um 
guia, uma entrevista, um excerto de um livro 
ou uma biografia. 
Saberão identificar informação geral e 
específica, perceber a sequência dos 
acontecimentos, distinguir discurso formal e 
informal, identificar pistas e inferir o 
significado de palavras desconhecidas. 
 

Unidade 7 
Habitats naturais 
Problemas 
ambientais 
 
 
 
Unidade 8 
Artes visuais e 
decorativas 
 
 
 
Unidade 9 
Personagens e 
ficção 
Adjetivos 
compostos 
 
 
Páginas Our 
World: 
Animais em 
extinção 
Os impressionistas 
Mundos imaginários 

Unidade 7 
Orações relativas 
Either…or/neither…nor
/both…and/not only---
but also 
 
Unidade 8 
Voz passiva (Present 
Simple, Past Simple e 
verbos modais) 
 
Unidade 9 
Gerúndio e Infinitivo 
com To 
Verbos stop, remember, 
Forget + gerúndio ou 
infinitivo com To 

Unidade 7 
Identificar habitats 
naturais 
Descrever problemas 
ambientais 
 
 
 
Unidade 8 
Falar sobre um artista 
 
 
 
Unidade 9 
Falar sobre um livro /filme 
Identificar tipos de livros 
Sugerir um livro /filme 
 

Testes formativos 
Teste escrito (compreensão / 
interpretação / produção 
escrita) 
 
Teste de compreensão oral 
 
Apresentação oral 
 
Trabalho de Casa 
 
Autoavaliação e 
heteroavaliação 
 
Observação direta dos alunos 
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Produção escrita: 
Os alunos conseguirão escrever textos curtos 
e simples, com o vocabulário e as estruturas 
gramaticais estudadas ao longo das várias 
unidades (perfil de um artista ou um 
relatório sobre um livro, por exemplo). 
 
Outras competências:  
Os alunos terão desenvolvido a sua 
autoconfiança e melhorado a sua atitude em 
relação a aprendizagem da língua inglesa. 
Partilharão os seus conhecimentos e 
colaborarão com os seus colegas. Serão 
capazes de trabalhar autonomamente, de 
monitorizar a sua própria aprendizagem e de 
avaliar o seu progresso e o dos seus colegas. 
 
Alunos/turmas mais avançados 
Estes alunos /turmas poderão desenvolver 
ainda mais as suas capacidades de produção 
escrita e expandir o seu vocabulário com a 
realização de outros trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


