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Língua Inglesa
Conteúdos a leccionar
UNIDADE 0 – SUMMER IS OUT…´
Férias de Verão: tipos e actividades
Presente Simples
Presente Progressivo
Passado Simples
Passado Progressivo
Conjunções
UNIDADE 1- TEENS’ AND NEW
TECHNOLOGIES
os jovens e as novas tecnologias
equipamentos musicais e electrónicos
used to
Verbos + to + infinitivo
Presente perfect e Passado Simples
Futuro: will; going to
Verbos modais
UNIDADE 2- HEALTH IS IN
alimentação saudável vs alimentação
desequilibrada
hábitos alimentares
roda dos alimentos
a imagem de si
distúrbios alimentares
pronomes relativos
quantificadores
pronomes reflexivos
discurso indirecto
adjectivos + preposição
UNIDADE 3- TEEN’S PROBLEMS
stress e depressão
relações com outros
os jovens e a escola
dependências: tabagismo, alcoolismo e
outras drogas
voz passiva
verbos + preposição
conjunções e locuções conjuntivas
orações condicionais (tipos 1 e 2)
Phrasal verbs
UNIDADE 4 – THE WORLD OF
WORK
tipos de empregos: part-time, ful- time
jovens empreendedores
profissão e personalidade
futuras profissões
emprego e desemprego
tarefas domésticas
papéis masculinos e femininos
verbos modais
Presente Perfeito Progressivo
formação da palavra por prefixação e sufixação
flexão dos adjectivos: comparativos e superlativos
adjectivos terminando em –ed e –ing
Passado Perfeito

Avaliação
Atitudes:

Calendarização/
Nº Aulas previstas

20%

1 - Autonomia / Tomada de decisão:

1º período
36 aulas



Capacidade para ultrapassar as
dificuldades;



Auto motivação na resolução
dos seus problemas.

2 - Responsabilidade:


Assiduidade/pontualidade



Cumprimento de Tarefas

3 - Participação nas actividades
da disciplina:


Intervenção adequada;
Respeito pela diversidade de
opiniões.

2º Período
34 aulas

4 - Espírito crítico e criatividade:


Capacidade para questionar
apontando alternativa.

5 - Sociabilidade:


Relacionamento com os
colegas, pessoal docente e não
docente;



Compreensão, solidariedade e
respeito pela diversidade
cultural

1- Conhecimento de factos, conceitos
• testes escritos:
• avaliação oral:

50%
20%

Outros inst. de avaliação: 10%
2 - Leitura;

3º Período

3 – Pesquisa e utilização de diversas

25 aulas

fontes de informação
4 - Expressão/Produção escrita;
5 - Trabalho de casa/individual;
6 - Trabalho de grupo/pares

