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COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS /  TEMAS LÍNGUA INGLESA Nº DE AULAS 

 
Comunicativas  

 Compreensão oral e escrita; 
 Produção oral e escrita 

(de acordo com o Programa de Inglês – 
Nível de Continuação  
(http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Sec
undario/Documentos/Programas/ingles_10_11
_12_cont.pdf) 

 
Transversais 

COMPORTAMENTO:  

 Não perturba o normal 

funcionamento da aula  

EMPENHO: 

 Realiza as atividades propostas na 

aula  

 Realiza os trabalhos de casa  

RESPONSABILIDADE: 

 Traz todo o material necessário 

para a aula  

 É pontual  

 
Module 0 -  Get Linked  - DIAGNOSE 
 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL (DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA) 
 

Module 1 – ENGLISH WORLDWIDE 
 
- Developing a worldwide language   
- Englishes around the world   
 
Module 2 – CITIZENSHIP AND MULTICULTURALISM 
- Human Rights  
- Immigration 
 

Module 3 – DEMOCRACY AND GLOBALISATION 
‐ Building a democratic Europe    
‐ The world going global 
 

Module 4 –1950S – 1990S; CULTURE, ART AND SOCIETY 
- Cultural 20th century revisited 
- Different voices in English-speaking countries 

 
Leitura extensiva –  

The Moonlight Bride by BuchiEmecheta 
ou 
12 Years Slave by Solom Northup 

 
Consolidação de conteúdos lecionados no 
ano anterior 
 

FUNCIONAMENTO DA LÍNGUA: Ao 
longo do ano letivo disseminados pelos 
diferentes domínios de referência 
constantes do manual e do programa 
em vigor. 

 Usar apropriada e fluentemente a 
língua inglesa, revelando 
interiorização das suas regras e 
do seu funcionamento.  
 

  Consolidar, sistematizar e 
aprofundar os conhecimentos 
sobre a estrutura e o 
funcionamento da língua inglesa.  

 
 Usar a língua inglesa de forma 

fluente, correta e adequada.  
 

 Desenvolver competências a nível 
linguístico, metalinguístico e 
discursivo. 

 
 
 
 
 
 
 

1º Período 
52 aulas 

 
 
 
 

2º Período 
44 aulas 

 
 
 
 

3º Período 
32  aulas 

 

Observações: 
1. Em todas as aulas os padrões de interação propostos são muito variados contemplando trabalho individual, de pares, de grupo e de turma. Esta planificação inclui 

várias propostas de trabalho para permitir a aplicação de uma metodologia diferenciada e adaptada aos diferentes alunos. 
2.  Os diferentes instrumentos de avaliação serão seleccionados de acordo com a especificidade de cada sequência de aprendizagem. 
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