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Competências de Comunicação (específicas das línguas estrangeiras) 

Interpretação e Produção de Texto - Língua Inglesa – Sociocultural 

Competências de uso de língua: 

De interpretação 

Ouvir: 

 Compreende discurso fluido e é capaz de seguir linhas de argumentação dentro dos tópicos abordados 

nos domínios de referência, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

noutras disciplinas. 

 Compreende noticiários e programas de actualidade sobre assuntos correntes, em suportes variados. 

Ler: 

 Compreende diversos tipos de texto, dentro dos tópicos abordados nos domínios de referência, 

recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível, integrando a sua experiência e 

mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

 Compreende texto extenso, literário e não literário. 

De Produção 

Falar: 

 Interage com eficácia em Língua Inglesa, participando activamente em discussões dentro dos tópicos 

abordados nos domínios de referência, defendendo pontos de vista e opiniões, integrando a sua 

experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

 Demonstra capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente. 

Escrever: 

 Elabora textos claros e variados, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário dentro 

dos tópicos abordados nos domínios de referência, integrando a sua experiência e mobilizando 

conhecimentos adquiridos noutras disciplinas. 

 Demonstra capacidade de relacionação de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente. 
 

Domínios de Referência (Sociocultural) Avaliação Nº de aulas previstas
1
 

Unit 0: Refresh your Knowledge 

Teste de diagnóstico 

 

Testes formativos 

 

Testes sumativos 

 

Trabalhos de casa 

 

Trabalhos escritos e 

orais 

 

Trabalho de projeto 

 

Fichas de trabalho 

 

Observação direta na 

sala de aula 

 

(...) 

1
º 
Período 

 

 48 

Unit 1: A World of Many Languages 
Um mundo de muitas línguas: 

 O contacto com outras línguas, experiências e culturas 

 Mobilidade, juventude e línguas 

 A importância da Língua Inglesa no mundo atual 

Unit 2: A Technological World 
O mundo tecnológico: 

 Inovação tecnológica 

 Mudanças sociais 

Unit 2 (Continuação) 

 A exploração de outros mundos 

2
º 
Período 

 

 40 

Leitura Extensiva:  

Unit 3: The Media 

Os media e a comunicação global: 

 Evolução dos media 

 A Internet e a comunicação global 

Unit 3 (Continuação) 

 Comunicação e ética 

3
º 
Período 

 38 

Unit 4: Young People in a Global Era  

Os Jovens na era global: 

 Os jovens de hoje 

 Os jovens e o futuro 
 A linguagem dos jovens 

 

                                                 
1
  - aulas de 45 minutos 
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