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Conteúdos
Programáticos1

Aulas
previstas/
Período

1

Disciplina: INGLÊS- 12º ANO- CURSOS PROFISSIONAIS

SÍNTESE DE PLANIFICAÇÃO ANUAL
2

Nº de
aulas

[±] 56
Módulo 7 - OS JOVENS
E O CONSUMO -Hábitos de consumo:
• Alimentação;
• Moda;
• Vestuário,
entretenimento…
-Publicidade e marketing:
• Marcas e logos;
• Estratégias
e linguagens
nos diferentes media….
-Defesa do consumidor:
• Publicidade
enganosa,
• Organizações
de defesa
do consumidor;
LÍNGUA INGLESA
-Formação de nomes por
derivação;
-Determinantes indefinidos
(quantifiers);
-Gerúndio;
-Infinitivo com to;
-Frase composta por
subordinação: adverbial.
Módulo 8 - O MUNDO DO
TRABALHO
-O mundo do trabalho em
mudança:
• Alteração de ritmos e
locais
de trabalho;
LÍNGUA INGLESA
- Pronomes relativos;
- Preposições de lugar;
- Movimento e tempo;

[±] 50

3
Nº de
aulas

Realização da Formação
em
Contexto
de
Trabalho (FCT)
( ± 9 semanas)

31
aulas

25
aulas

Módulo 8
O
MUNDO
DO
TRABALHO - (cont.)
-O jovem perante as
mudanças:
• Diversidade de
percursos;
• Escolha
de
atividades
profissionais;
• Lazer.
LÍNGUA INGLESA
- Pronomes reflexos
- Frase composta por
subordinação.

Módulo 9
-A COMUNICAÇÃO NO
MUNDO PROFISSIONAL
-A internacionalização
do mundo profissional:
• Contactos
interculturais;
• Formas
de
interação.

6
aulas

Nº de
aulas

[±] 36
Módulo 9
-A COMUNICAÇÃO NO
MUNDO PROFISSIONAL
-As TIC no
mundo
profissional:
• Novas formas de
comunicação;
• O comércio
internacional;
• Questões de
ética:
privacidade,
segurança,
propriedade
intelectual….

22
aulas

LÍNGUA INGLESA
- Voz passiva
- Formação de nomes por
composição;
- Phrasal Verbs;
- Get and have com
particípio passado;
- Uso de formas verbais
infinitivas.

8
aulas

Instrumentos e
critérios de
avaliação

A avaliação é modular e é feita de acordo com os seguintes instrumentos e critérios de avaliação:

1 prova de avaliação escrita
e/ou 1 trabalho, projeto, etc.
(ou outro instrumento válido
que o docente escolha)

45%

Observação direta de:
- oralidade formal (15%)
- testes de compreensão
oral (10%)
- atividades de expressão
oral em contexto de sala
de aula/ apresentação
de trabalhos de pesquisa
e projeto (20%)

▪
45%

▪
▪

Observação direta de
empenho,
Organização na
aprendizagem
Relacionamento
interpessoal

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA
Manual do aluno (se aplicável), caderno diário, material de escrita
OBS.1. A ordem dos conteúdos poderá ser alterada de acordo com a especificidade das turmas e com articulações disciplinares.

AEDAS - Ensinamos a pensar, agir e decidir.
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