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Competências de comunicação (específicas das línguas estrangeiras) 

Interpretação e Produção de Texto - Língua Inglesa – Dimensão 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 ou 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 relacionar 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 relacionar informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente. 
 

Conteúdos: 

Módulos + Domínios de Referência (Sociocultural) 

Nº de aulas 

previstas 
Avaliação 

Module 0: Back to Business 
 

Module 1: Crossroad Cultures 

Um mundo de muitas culturas: 

 A diversidade de culturas de expressão inglesa; 

 A sociedade multicultural; 

 Movimentos e organizações de acção social e voluntariado 
 

Module 2: Hard Times 

O mundo do trabalho: 

 O mundo do trabalho em mudança; 

 Os jovens perante as mudanças 

1
º 
Período 

 

 52 x 45min  

Observação direta do 

desempenho oral e 

escrito dos alunos na 

sala de aula, bem como 

do respetivo 

envolvimento nas 

atividades propostas; 

 

 

Fichas de trabalho 

 

 

Fichas de avaliação 

 

 

Trabalhos de casa; 

 

 

Trabalhos escritos, 

orais, de projecto; 

 

 

Testes de avaliação 

Leitura Extensiva: A short story 
 

Module 3: The smart consumer 

O jovem e o consumo: 

 Hábitos de consumo; 

 A criação da imagem; 

 Publicidade e marketing 

 Defesa do consumidor; 

 Ética de produção e comercialização de bens. 

2
º 
Período 

 

 40 x 45min  

Module 4: The human footprint 

O mundo à nossa volta: 

 Ameaças ao ambiente; 

 Questões demográficas; 

 Questões de bioética; 

 Intervenção cívica e solidária 

3
º 
Período 

 

 34 x 45min 
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