|PLANIFICAÇÃO ANUAL

1.ºANO

DEPARTAMENTO: LÍNGUAS  ÁREA DISCIPLINA INGLÊS/ESPANHOL  DISCIPLINA:INGLÊS
CURSO PROFISSIONAL: Técnico de Design; Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos; Técnico de Gestão; Técnico de Apoio à
Infância; Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho
ANO: 1.º
ANO LETIVO 2018/ 2019
MANUAL : Go Pro Porto Editora
Módulo

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho

❖

O meu mundo

*Identificação e caracterização pessoal
*A vida quotidiana
*Casa

Metodologia(s)/Estratégias

* Realização de fichas de trabalho
* Elaboração de textos individualmente, em
pares ou em grupo
* Interpretação de direções

*Família

1. Eu e o
Mundo
Profissional

*Escola

* Descrição de imagens

*Local de Trabalho

* Realização de exercícios de
Verdadeiro/falso

❖

Profissões

* Atividades de Part time
* Profissões de sonho

* Realização de exercícios de escolha
múltipla
* Brainstorming

* Indústria hoteleira
* Futuro nas fábricas

* Realização de exercícios de Matching

❖

* Identificação de vocabulário

A Língua Inglesa no mundo profissional

*Conversas telefónicas
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Competência do Perfil do
Aluno a Desenvolver
* Colaborar em diferentes
contextos comunicativos;

Avaliação

Tempos letivos
previstos (45)

Período
Escolar

33 tempos

1º

* Atividades de
diagnóstico

* Dominar capacidades
nucleares de
compreensão e de
expressão nas
modalidades
oral, escrita, visual e
multimodal;
* Utilizar e dominar
instrumentos
diversificados para
pesquisar, descrever,
avaliar,
validar e mobilizar
informação, de forma
crítica e autónoma,
verificando
diferentes fontes
documentais e a sua
credibilidade;

* Observação direta e
informal dos alunos na
sala de aula

* Fichas formativas

* Trabalhos de

(25h)

remediação/enriqueci
mento

* Testes sumativos

* Auto e
heteroavaliação

Ano Letivo 2018/2019

Módulo

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho
Correspondência
❖
❖
❖

Pronomes pessoais e possessivos
Adjetivos possessivos
Present Simple / Present Contínuous:
afirmativa; negativa; interrogativa
❖ Artigos definidos; indefinidos e zero
article
❖ Questionwords

Metodologia(s)/Estratégias

* Realização de palavras cruzadas
* Completamento de frases
* Completamento de textos
* Elaboração de perguntas

Mobilidade, juventude e língua

*Intercâmbios
*Visitas de estudo
❖

Coordinating conjunctions: and, but, for,

tabelas/esquemas

* Localização de lugares no mapa
* Preenchimento de tabelas
* Leitura e interpretação de textos

yet…
❖

Passado simples: verbos regulares e
irregulares

❖

Verbos modais: can, may, could, might…

❖

Graus dos adjetivos

❖

Present Perfect

Avaliação

Tempos letivos
previstos (45)

Período
Escolar

33 tempos

1º /2º

* Preenchimento de espaços

2. Um mundo ❖ Contacto com outras línguas, experiências e
culturas
de muitas
* Elaboração de diálogos
Línguas
*Pen/Cyberfriends
* Exercícios de reformulação de frases
*Cinema/vídeo
*Internet
* Preenchimento/ Análise de
*Música
❖

Competência do Perfil do
Aluno a Desenvolver

* Exercícios de compreensão oral
* Visionamento de vídeos relacionados
com os diferentes tópicos

* Gerir projetos e tomar
decisões para resolver
problemas;
* Desenvolver novas
ideias e soluções, de
forma imaginativa e
inovadora;
*Adequar
comportamentos em
contextos de cooperação,
partilha, colaboração
e competição;

(25h)

*Trabalhar em equipa e
usar diferentes meios para
comunicar
presencialmente
e em rede;
*Interagir com tolerância,
empatia e
responsabilidade e
argumentar, negociar e
aceitar diferentes pontos
de vista;
*Estabelecer objetivos,
traçar planos e concretizar
projetos, com sentido de
responsabilidade e
autonomia.
*Manifestar consciência e
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Módulo

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho
❖

3. O Mundo
Tecnológico

Metodologia(s)/Estratégias

Inovação tecnológica

*O homem e a máquina
*Os robots

* Audição de diálogos/textos alusivos aos
Temas
* Interpretação de indicações

*Máquinas inteligentes
* Audição de canções
❖

Mudanças sociais

*Na família

* Pesquisas na Internet

Competência do Perfil do
Aluno a Desenvolver

Avaliação

Tempos letivos
previstos (45)

Período
Escolar

33 tempos

2º

responsabilidade
ambiental e social;

*Reconhecer as
especificidades e as
intencionalidades das
diferentes manifestações
Culturais.

(25h)

*Na educação
*No trabalho
❖

A Exploração de outros mundos

*Oespaço
*Os mundos virtuais
*Jogos online
❖

Countable and uncountable nouns

❖

Past Simple / Past Perfect

❖

O Futuro: willegoing to

Orações condicionais: tipos 1e 2
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Módulo

Conteúdo(s)/Descritores de Desempenho

❖

Evolução dos media

❖

A Internet e a comunicação global

❖

Comunicação e ética

4- Os Media ❖ Preposições de tempo
ea
❖ Coordinating conjunctions: also,
Comunicaçã then, later, on the other hand…
o Global
❖

Discurso indireto

❖

Verbos modais (revisão)

Metodologia(s)/Estratégias

Competência do Perfil do
Aluno a Desenvolver

Avaliação

Tempos letivos
previstos (45)

Período
Escolar

32 tempos
24h

3º
Total de 131 tempos
(98h) no 1º ano

❖

Oliveira de Azeméis, 3 de outubro de 2018
A Coordenadora de Área disciplinar
Rosário Martins
A Coordenadora de Departamento
Natália Gamboa
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