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PLANIFICAÇÃO ANUAL 

DISCIPLINA: INGLÊS (LEI) ANO: 11º (B2) MANUAL: Xplore 11 
 
 

  UNIT 1 – ENVIRONMENT                                                                                                                                          33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES (Nível B1.1/B1.2) 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

TÓPICOS / DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA  

SUBUNIDADES / TIPOLOGIAS TEXTUAIS / PROJETOS  
LÍNGUA INGLESA 

 
Áreas temáticas/ 
situacionais 

 

1. O MUNDO À NOSSA 

VOLTA:  

 

Ameaças ao ambiente; 

questões demográficas; 

questões de bioética; 

intervenção cívica e 

solidária. 

1.1 Earth Times 

- Ameaças ambientais; recursos naturais, espécies em 

extinção 

- Artigo; discussão, video clip 

Vocabulário sobre ameaças 

ambientais / collocations 

 

Promover estratégias de aquisição de conhecimento, 

informação e outros saberes, relativos aos conteúdos das 

AE, que impliquem:  

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 

elementos ou dados; 

- seleção de informação pertinente; 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  

- organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; 

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, 

associadas a compreensão e uso do saber, bem como a 

mobilização do aprendido;  

- estabelecimento de relações intradisciplinares e 

interdisciplinares. 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto

/ informado 

(A, B, G, I, J) 

1.2 Your footprint 

- Atitudes ambientais; pegada ecológica; reutilizar, 

reduzir, reciclar 

- Artigo; podcast; brochuras, video clip  

Projeto interdisciplinar: Make your school greener 

Vocabulário: mapas semânticos: 
recursos naturais; ação humana; 
destruição ambiental 

1.3 Climate Change 

- Aquecimento global, consciencialização ambiental 

- Diálogo; artigo, video clip 

Double comparative 

Present Perfect e Past Simple 

1.4 Super Human 

- Manipulação genética; clonagem 

- Quiz, film review, trailer 

Vocabulário: manipulação genética 

Orações Relativas 

1.5 Population Trends Formação de palavras: Negative 
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- Explosão demográfica, distribuição populacional 

- Gráficos, estatísticas, artigo, debate 

Projeto interdisciplinar: Overpopulation 

prefixes 

Conjunções / conetores frásicos: 

contraste, concessão 

1.6 Eco-Travel 

- Ecoturismo  

- Páginas da Internet, blogs, video clip 

Formação de palavras: sufixação 

comparativos e superlativos 
irregulares 

1.7 Going Vegan 

- Estilos de vida alternativos: vegetarianismo, 

organizações ambientais 

- Definição, brochura, artigo 

Conetores frásicos: sequência de 

eventos 

Present Perfect, Past Simple, Present 

Simple, Past Continuous 

Self-Xplore 1 /2 

Atividades de diagnóstico 

Atividades de revisão e consolidação 

Reforço e consolidação de itens 

lexicais e gramaticais abordados na 

unidade. 

Projeto interdisciplinar: TeensTurningGreen Movement p.60 

Recuperação de aprendizagens de 10º ano dos conteúdos: past tenses, connectors. 

 

   UNIT 1 – ENVIRONMENT                                                                                                                                                             33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  

(Nível B1.1/B1.2) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Competência 

Comunicativa 

O aluno deve ficar capaz de: 

Compreensão oral  

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:  

- na formulação de hipóteses face a um fenómeno ou evento;  

- na apresentação de situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; 

 

Criativo (A, C, D, J) 



  
2021-2022 

 

Planificação Anual (11º Ano – Cont.)                                                                                                         Página 3 de 22 
 

em outras disciplinas. 

interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação explícita 

e implícita em diversos tipos de texto;  

identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da língua 

inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 

 

- na criação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema;  

- na criação de um objeto, texto ou solução face a um desafio;  

- na análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- no uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, 

esquemas);  

- na apresentação de soluções estéticas criativas pessoais. 

Compreensão escrita  

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e implícita em 

diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo na:  

- mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos rebater os contra-

argumentos);  

- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análise de factos ou dados; 

- discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar específico;  

- análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para 

encontrar semelhanças, diferenças, consistência interna; 

- problematização de situações; 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Interação oral  

Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; interagir, 

pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 

alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o 

tornar mais compreensível. 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia; 

- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo. 

Indagador/ 

Investigador (C, D, 

F, H, I) 
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Interação escrita  

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; 

responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua função 

e destinatário, dentro das áreas 

temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras 

disciplinas. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de síntese; - tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- registo seletivo; - organização (por exemplo, construção de sumários, registos de 

observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos);  

- elaboração de planos gerais, esquemas; - promoção do estudo autónomo, identificando 

os obstáculos e formas de os ultrapassar. 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, 

C, I, J) 

Produção oral  

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- ações de comunicação unidirecional e bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, questionamento e iniciativa. 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

Produção escrita 

Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação; - elaboração de questões para os pares, sobre temas 

diversificados;  

- autoavaliação. 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 

Competência 

Intercultural  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e 

ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse em conhecer as mesmas e 

sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de origem com outras culturas, 

relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais; demonstrar capacidade de 

questionar atitudes 

estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver atitudes e valores 

cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência multicultural; alargar conhecimentos 

acerca dos universos socioculturais 

dos países de expressão inglesa. 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: 

- aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes; 

- respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões;  

- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e ou 

maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, 

sejam de incidência local, nacional ou global. 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 

 

Competência 

Estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  

Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, 

recorrendo a vocabulário e expressões idiomáticas, bem 

como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na 

comunicação em situações reais. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente 

o aluno para a: 

- identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- descrição dos processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; - melhoria ou aprofundamento de saberes, tendo em 

consideração o feedback dos pares e do professor; 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 
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- reorganização do trabalho, individual ou em grupo, a partir do feedback dado pelo 

professor. 

Colaborar em pares e em grupos  

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 

conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 

feedback construtivo para atingir o objetivo proposto. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno de:  

- colaboração e apoio aos pares em diversas tarefas; 

- prestação de feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 

Participativo/cola

borador (B, C, D, E, 

F) 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar progressivamente 

autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 

suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- consciencialização e cumprimento de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido; - organização e realização autónoma de tarefas; 

- cumprimento de compromissos, contratualização de tarefas; - apresentação de trabalhos 

com auto e heteroavaliação; - prestação de feedback ao professor e aos pares do 

cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável/ 

autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 

Pensar criticamente  

Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e coerente; revelar 

atitude crítica perante a informação e o seu próprio desempenho, de acordo com a avaliação 

realizada. 

 

Promover estratégias que induzam:  

- ações solidárias para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização/atividades de entreajuda; - posicionamento perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si mesmo;  

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto  

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 

pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos relacionados 

com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 

aprendizagem  

Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 

aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 

adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; 

reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; realizar 

atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários e grelhas de progressão de 

aprendizagem. 
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RECURSOS AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

  Quadro 

  Manual e caderno de atividades 

  e-Manual 

  CD-áudio 

  Apresentações em PowerPoint e Prezi 

  video clips 

  dicionários 

  Internet 

     (...)  

   Avaliação diagnóstica realizada pelo professor: observação 
direta na aula; correção de exercícios escritos 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo aluno: realização de 
atividades várias de diagnóstico 

   Avaliação sumativa: 1 a 2 testes escritos/listening 

   1 momento de interação oral 

   Auto/heteroavaliação:  grelha de avaliação do processo / 
grelha de avaliação do produto / Checklist com especificação de 
áreas a melhorar 

   Portefólios / diários / trabalhos de projeto... 

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. Serão selecionados e desenvolvidos neste módulo dois 

projetos multidisciplinares. 

Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais 

de avaliação oral) e eventuais projetos de leitura extensiva e /ou projetos interdisciplinares. 

As subunidades assinaladas - 1.6 e 1.7 - abordam tópicos do programa que não foram especificamente incluídos nas 

Aprendizagens Essenciais da disciplina. No entanto, são passíveis de operacionalização no âmbito da Cidadania e 

Desenvolvimento e do Perfil do Aluno, pelo que será necessário flexibilizar a gestão do manual de acordo com 

interesses e perfil da turma. 

 
 
 

  UNIT 2 – CONSUMERISM                                                                                                                                                 33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES (Nível B1.1/B1.2) 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

TÓPICOS / DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA  

SUBUNIDADES / TIPOLOGIAS TEXTUAIS / PROJETOS  
LÍNGUA INGLESA 

 
Áreas 
temáticas/ 
situacionais  

 

1. O Jovem e o Consumo:  

 

Hábitos de consumo; 

Publicidade e marketing; 

Defesa do consumidor; 

Ética da produção e 

comercialização de bens. 

2.1 Consumer Culture 

- Hábitos de consumo, estilos de vida, publicidade e 

marketing  

- Anúncios publicitários, canção, artigo, video clip 

 

 

A Voz Passiva 

 

Promover estratégias de aquisição de conhecimento, informação 

e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que 

impliquem: 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 

elementos ou dados; 

- seleção de informação pertinente; 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  

- organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; 

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a 

 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado (A, 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

2.2 Trendsetting 

- Hábitos de consumo, estilos de vida, moda, tendências 

- Quiz, artigo, blogs, video clip 

Determinantes e pronomes 
pessoais, possessivos, reflexos e, 
demonstrativos 

2.3 Brands Passion 

- Marcas, logotipos, o poder da imagem 

Vocabulário sobre compras e, lojas 

Dependent prepositions 
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- Logotipos; marcas, artigo, video clip compreensão e uso do saber, bem como a mobilização do 

aprendido;  

- estabelecimento de relações intradisciplinares e 

interdisciplinares. 

 

 

 

 

 

2.4 Tricks of the Trade 

- O poder da publicidade 

- Canção, anúncios 

Projeto interdisciplinar: Advertising campaign 

Vocabulário: publicidade 

O imperativo 

2.5 The Power of Advertising 

- Hábitos de consumo, o poder da publicidade, linguagens e 

estratégias 

- Páginas da internet, anúncios, artigo, conversa 

Orações condicionais 
Tipo 1 e 2 

2.6 Marketing Scams  

- Publicidade enganosa; direitos dos consumidores 

- Anúncio, aviso, cartas de reclamação, blogs, video clip, 

cartoon 

Vocabulário sobre direitos dos 

consumidores 

2.7 Ethical Marketing 

- Marketing e ética; testagem em animais 

- Video clip, entrevista, canção, artigo, aviso 

Vocabulário: formação de palavras 

-ing forms and infinitives 

Self-Xplore 1 /2 

Atividades de diagnóstico 

Atividades de revisão e consolidação 

Reforço e consolidação de itens 

lexicais e gramaticais abordados na 

unidade 

Projeto interdisciplinar: Advertising campaign: Class blog p.114 

Recuperação de aprendizagens de 9º ano dos conteúdos: connectors 

 
 
 
 



  
2021-2022 

 

Planificação Anual (11º Ano – Cont.)                                                                                                         Página 8 de 22 
 

 
 

   UNIT 2 – CONSUMERISM                                                                                                                                                        33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  

(Nível B1.1/B1.2) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Competência 

Comunicativa 

O aluno deve ficar capaz de: 

Compreensão oral  

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação 

explícita e implícita em diversos tipos de texto;  

identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da 

língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:  

- na formulação de hipóteses face a um fenómeno ou evento;  

- na apresentação de situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; 

- na criação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema;  

- na criação de um objeto, texto ou solução face a um desafio;  

- na análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- no uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, 

esquemas);  

- na apresentação de soluções estéticas criativas pessoais. 

Criativo (A, C, D, J) 

Compreensão escrita  

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e implícita em 

diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo na:  

- mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos rebater os contra-

argumentos);  

- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análise de factos ou dados; 

- discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar específico;  

- análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para 

encontrar semelhanças, diferenças, consistência interna; 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 



  
2021-2022 

 

Planificação Anual (11º Ano – Cont.)                                                                                                         Página 9 de 22 
 

- problematização de situações; 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Interação oral  

Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; interagir, 

pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 

alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o 

tornar mais compreensível. 

 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia; 

- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo. 

Indagador/ 

Investigador (C, D, 

F, H, I) 

Interação escrita  

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; 

responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, dentro das áreas 

temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de síntese; tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- registo seletivo; organização (por exemplo, construção de sumários, registos de 

observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos);  

- elaboração de planos gerais, esquemas; promoção do estudo autónomo, identificando os 

obstáculos e formas de os ultrapassar. 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, 

C, I, J) 

Produção oral  

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- ações de comunicação unidirecional e bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, questionamento e iniciativa. 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

Produção escrita 

Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação; elaboração de questões para os pares, sobre temas 

diversificados;  

- autoavaliação. 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 

Competência 

Intercultural  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 

experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse em 

conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores 

culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: 

- aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes; 

- respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões;  

- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e ou 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 
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estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver atitudes e 

valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência multicultural; alargar 

conhecimentos acerca dos universos socioculturais 

dos países de expressão inglesa. 

maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, 

sejam de incidência local, nacional ou global. 

Competência 

Estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  

Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, 

recorrendo a vocabulário e expressões idiomáticas, bem 

como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na 

comunicação em situações reais. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente 

o aluno para a: 

- identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- descrição dos processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; melhoria ou aprofundamento de saberes, tendo em 

consideração o feedback dos pares e do professor; 

- reorganização do trabalho, individual ou em grupo, a partir do feedback dado pelo 

professor. 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

Colaborar em pares e em grupos  

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 

conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 

feedback construtivo para atingir o objetivo proposto. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno de:  

- colaboração e apoio aos pares em diversas tarefas; 

- prestação de feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 

Participativo/cola

borador (B, C, D, E, 

F) 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar progressivamente 

autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 

suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- consciencialização e cumprimento de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido; organização e realização autónoma de tarefas; 

- cumprimento de compromissos, contratualização de tarefas; - apresentação de trabalhos 

com auto e heteroavaliação; - prestação de feedback ao professor e aos pares do 

cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável/ 

autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 

Pensar criticamente  

Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e coerente; 

revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio desempenho, de acordo 

com a avaliação realizada. 

 

Promover estratégias que induzam:  

- ações solidárias para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização/atividades de entreajuda; - posicionamento perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si mesmo;  

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto  

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 
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pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos 

relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 

aprendizagem  

Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 

aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 

adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; 

reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; realizar 

atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários e grelhas de progressão 

de aprendizagem. 

  

 
 

RECURSOS AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

  Quadro 

  Manual e caderno de atividades 

  e-Manual 

  CD-áudio 

  Apresentações em PowerPoint e Prezi 

  video clips 

  dicionários 

  Internet 

     (...)  

   Avaliação diagnóstica realizada pelo professor: observação 
direta na aula; correção de exercícios escritos 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo aluno: realização de 
atividades várias de diagnóstico 

   Avaliação sumativa: 1 a 2 testes escritos/listening 

   1 momento de interação oral 

   Auto/heteroavaliação:  grelha de avaliação do processo / 
grelha de avaliação do produto / Checklist com especificação de 
áreas a melhorar 

   Portefólios / diários / trabalhos de projeto... 

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. Serão selecionados e desenvolvidos neste módulo dois 

projetos multidisciplinares. 

Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais 

de avaliação oral) e eventuais projetos de leitura extensiva e /ou projetos interdisciplinares. 

Todas as subunidades abordam tópicos do programa incluídos nas Aprendizagens Essenciais da disciplina.  

 
 
 

  UNIT 3 – WORK                                                                                                                                                                                      33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES (Nível B1.1/B1.2) 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

TÓPICOS / DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA  

SUBUNIDADES / TIPOLOGIAS TEXTUAIS / PROJETOS  
LÍNGUA INGLESA 

 
Áreas 
temáticas/ 
situacionais 

 

1. O Mundo do Trabalho:  

3.1 Career Choice 

- A escolha de carreira, sonhos e ambições profissionais 

Vocabulário: provérbios 

Phrasal verbs 1 

Promover estratégias de aquisição de conhecimento, informação 

e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que 

impliquem: 

Conhecedor/ 

sabedor/culto/ 

informado (A, 
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O mundo do trabalho em 

mudança;  

O jovem perante as 

mudanças. 

- Citações, provérbios, artigo, video clip 
Orações  finais  

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 

elementos ou dados; 

- seleção de informação pertinente; 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  

- organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; 

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a 

compreensão e uso do saber, bem como a mobilização do 

aprendido;  

- estabelecimento de relações intradisciplinares e 

interdisciplinares. 

B, G, I, J) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Find your Passion 

- A escolha de carreira, sonhos e ambições profissionais 

- Quiz, artigo, notícia 

Números e expressões numéricas 

Discurso direto e Indireto 

3.3 Dream Jobs 

- Carreiras futuras 

- Testemunhos, artigo, sinopses 

Vocabulário sobre o mundo do 

trabalho 

Phrasal verbs 2 

3.4 Teen Entrepreneurs 

- Os jovens e o emprego, empreendedorismo 

- Quiz, blog, artigo, reportagem, anúncio 

Projeto interdisciplinar: Business plan 

Passiva idiomática  

3.5 Work Trends 

- O ambiente de trabalho, o mundo de trabalho em 

mudança 

- Video clip, reportagem, artigo, conversa 

 

Vocabulário:  

Palavras compostas 

3.6 Work Etiquette  

- O trabalho e a tecnologia, condições e ambiente de 

trabalho, regras de convivência 

- Artigo, regras, instruções 

Verbos modais:  

should, can, ought to, must, have 

to 

3.7 Learn all your Life 

- Aprendizagem/Educação ao longo da vida 

- Video clip, artigo 

 

It’s (high / about) time 

Self-Xplore 1 /2 Reforço e consolidação de itens 

lexicais e gramaticais abordados na 
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Atividades de diagnóstico 

Atividades de revisão e consolidação 

unidade 

 

Projeto interdisciplinar: C.V. / Job interview p. 168 

Recuperação de aprendizagens de 9º ano dos conteúdos: phrasal verbs 

 
 
 

   UNIT 3 – WORK                                                                                                                                                                                     33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  

(Nível B1.1/B1.2) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Competência 

Comunicativa 

O aluno deve ficar capaz de: 

Compreensão oral  

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

adquiridos em outras disciplinas. 

interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação 

explícita e implícita em diversos tipos de texto;  

identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da 

língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 

 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:  

- na formulação de hipóteses face a um fenómeno ou evento;  

- na apresentação de situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; 

- na criação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema;  

- na criação de um objeto, texto ou solução face a um desafio;  

- na análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- no uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, 

esquemas);  

- na apresentação de soluções estéticas criativas pessoais. 

Criativo (A, C, D, J) 

Compreensão escrita  

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e implícita em 

diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo na: 

- mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos rebater os contra-

argumentos);  

- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 
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opiniões ou análise de factos ou dados; 

- discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar específico;  

- análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para 

encontrar semelhanças, diferenças, consistência interna; 

- problematização de situações; 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Interação oral  

Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; interagir, 

pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 

alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o 

tornar mais compreensível. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia; 

- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo. 

Indagador/ 

Investigador (C, D, 

F, H, I) 

Interação escrita  

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; 

responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, dentro das áreas 

temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de síntese; tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- registo seletivo; organização (por exemplo, construção de sumários, registos de 

observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos);  

- elaboração de planos gerais, esquemas; promoção do estudo autónomo, identificando os 

obstáculos e formas de os ultrapassar. 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, 

C, I, J) 

Produção oral  

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- ações de comunicação unidirecional e bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, questionamento e iniciativa. 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

Produção escrita 

Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação; elaboração de questões para os pares, sobre temas 

diversificados;  

- autoavaliação. 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 
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Competência 

Intercultural  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 

experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse em 

conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores 

culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 

estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver atitudes e 

valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência multicultural; alargar 

conhecimentos acerca dos universos socioculturais 

dos países de expressão inglesa. 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: 

- aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes; 

- respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões;  

- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e ou 

maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, 

sejam de incidência local, nacional ou global. 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 

 

Competência 

Estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  

Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, 

recorrendo a vocabulário e expressões idiomáticas, bem 

como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na 

comunicação em situações reais. 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente 

o aluno para a: 

- identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- descrição dos processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; - melhoria ou aprofundamento de saberes, tendo em 

consideração o feedback dos pares e do professor; 

- reorganização do trabalho, individual ou em grupo, a partir do feedback dado pelo 

professor. 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 

Colaborar em pares e em grupos  

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 

conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 

feedback construtivo para atingir o objetivo proposto. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno de:  

- colaboração e apoio aos pares em diversas tarefas; 

- prestação de feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 

Participativo/cola

borador (B, C, D, E, 

F) 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar progressivamente 

autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 

suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- consciencialização e cumprimento de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido; organização e realização autónoma de tarefas; 

- cumprimento de compromissos, contratualização de tarefas; - apresentação de trabalhos 

com auto e heteroavaliação; - prestação de feedback ao professor e aos pares do 

cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável/ 

autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 

Pensar criticamente  

Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e coerente; 

revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio desempenho, de acordo 

Promover estratégias que induzam:  

- ações solidárias para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização/atividades de entreajuda; - posicionamento perante situações dilemáticas de 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 
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com a avaliação realizada. 

 

ajuda a outros e de proteção de si mesmo;  

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto  

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 

pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos 

relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 

aprendizagem  

Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 

aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 

adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; 

reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; realizar 

atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários e grelhas de progressão 

de aprendizagem. 

  

 
 
 
 

RECURSOS AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

  Quadro 

   Manual e caderno de atividades 

  e-Manual 

  CD-áudio 

   Apresentações em PowerPoint e Prezi 

  video clips 

  dicionários 

  Internet 

     (...) 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo professor: observação 
direta na aula; correção de exercícios escritos 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo aluno: realização de 
atividades várias de diagnóstico 

   Avaliação sumativa: 1 a 2 testes escritos/listening 

   1 momento de interação oral 

   Auto/heteroavaliação:  grelha de avaliação do processo / 
grelha de avaliação do produto / Checklist com especificação de 
áreas a melhorar 

   Portefólios / diários / trabalhos de projeto... 

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. Serão selecionados e desenvolvidos neste módulo dois 

projetos multidisciplinares. 

Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais 

de avaliação oral) e eventuais projetos de leitura extensiva e /ou projetos interdisciplinares. 

As subunidades assinaladas - 3.6 e 3.7 - abordam tópicos do programa que não foram especificamente incluídos nas 

Aprendizagens Essenciais da disciplina. No entanto, são passíveis de operacionalização no âmbito da Cidadania e 

Desenvolvimento e do Perfil do Aluno, pelo que será necessário flexibilizar a gestão do manual de acordo com 

interesses e perfil da turma. 
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  UNIT 4 – MULTICULTURALISM                                                                                                                                                 33 blocos (45 minutos) 

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES (Nível B1.1/B1.2) 
AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O 

PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

TÓPICOS / DOMÍNIOS DE 

REFERÊNCIA  

SUBUNIDADES / TIPOLOGIAS TEXTUAIS / PROJETOS  
LÍNGUA INGLESA 

 
Áreas 
temáticas/ 
situacionais 

 

1. Um Mundo de Muitas 

Culturas: 

 

A diversidade de 

culturas de expressão 

inglesa;  

A sociedade multicultural; 

movimentos e organizações 

de ação social e 

voluntariado. 

4.1 Global Culture 

- Globalização, símbolos da cultura global   

- Artigo, posts, video clip 

Vocabulário: globalização 

e cultura 

Futuro: will / going to 

Promover estratégias de aquisição de conhecimento, informação 

e outros saberes, relativos aos conteúdos das AE, que 

impliquem: 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus 

elementos ou dados; 

- seleção de informação pertinente; 

- rigor, articulação e uso consistente de conhecimentos;  

- organização sistematizada de leitura e estudo autónomo; 

- tarefas de memorização, verificação e consolidação, associadas a 

compreensão e uso do saber, bem como a mobilização do 

aprendido;  

- estabelecimento de relações intradisciplinares e 

interdisciplinares. 

Conhecedor/ 

sabedor/culto

/ informado 

(A, B, G, I, J) 

4.2 Cultural Dealings 

- Diversidade cultural: different costumes, tipos de comida, 

modos de vida. 

- Artigo, video clip 

Projeto interdisciplinar: Cultural Crossing 

Reporting verbs 

4.3 Multicultural Matters 

- A sociedade multicultural 

- Canção, artigo 

Preposições de lugar e de 

movimento 

4.4 Race and Equality 

- Preconceitos e discriminação racial, estereótipos, direitos 

humanos 

- Citações, canção, histórias pessoais 

Projeto interdisciplinar: Timeline of Apartheid 

Vocabulário sobre racismo e 

diversidade cultural 

4.5 Inclusion Works 

- Inclusão social e sociedades inclusivas 

Genitive ’s 
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- Canção, video clip, artigo, sinopse de filme 

Projeto interdisciplinar: Diversity and Inclusion 

 

4.6 Beyond Stereotypes  

- Estereótipos  

- Poster, Palestra, discurso, citação 

Vocabulário sobre discriminação 

étnica 

Orações condicionais – tipo 3 

4.7 Speak up! 

- Ativismo social contra a discriminação e a injustiça 

- Relatório, cartões informativos, video clip 

Projeto interdisciplinar: Protecting Human Rights 

Progressive tenses: Present 

Continuous, Present Perfect 

Continuous, Future Continuous 

Self-Xplore 1 /2 

Atividades de diagnóstico 

Atividades de revisão e consolidação 

Reforço e consolidação de itens 

lexicais e gramaticais abordados na 

unidade. 

Projeto interdisciplinar: Multicultural Societies p. 222 

Recuperação de aprendizagens de 9º ano dos conteúdos: reported spech 

 
 

   UNIT 4 – MULTICULTURALISM                                                                                                                                                        33 blocos (45 minutos)  

ORGANIZADOR 

DOMÍNIO 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  

(Nível B1.1/B1.2) 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ENSINO ORIENTADAS PARA O PERFIL DOS ALUNOS 

DESCRITORES 

DO PERFIL DOS 

ALUNOS 

 

Competência 

Comunicativa 

O aluno deve ficar capaz de: 

Compreensão oral 

Compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 

temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 

Promover estratégias que envolvam a criatividade dos alunos:  

- na formulação de hipóteses face a um fenómeno ou evento;  

- na apresentação de situações onde determinado conhecimento possa ser aplicado; 

Criativo (A, C, D, J) 
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adquiridos em outras disciplinas. 

interpretar atitudes, emoções, pontos de vista e intenções do(a) autor(a) e informação 

explícita e implícita em diversos tipos de texto;  

identificar marcas do texto oral que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interagir progressivamente na diversidade da 

língua inglesa em contexto de uso internacional, envolvendo falantes de culturas distintas. 

 

- na criação de alternativas a uma forma tradicional de abordar uma situação-problema;  

- na criação de um objeto, texto ou solução face a um desafio;  

- na análise de textos ou outros suportes com diferentes pontos de vista, concebendo e 

sustentando um ponto de vista próprio;  

- no uso de modalidades diversas para expressar as aprendizagens (por exemplo, imagens, 

esquemas);  

- na apresentação de soluções estéticas criativas pessoais. 

Compreensão escrita  

Ler, compreender e identificar diversos tipos de texto; descodificar palavras-chave, ideias 

presentes no texto, marcas do texto oral e escrito que introduzem mudança de estratégia 

discursiva, de assunto e de argumentação; interpretar informação explícita e implícita em 

diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 

Promover estratégias que desenvolvam o pensamento crítico e analítico dos alunos, 

incidindo na:  

- mobilização do discurso (oral e escrito) argumentativo (expressar uma tomada de 

posição, pensar e apresentar argumentos e contra-argumentos rebater os contra-

argumentos);  

- organização de debates que requeiram sustentação de afirmações, elaboração de 

opiniões ou análise de factos ou dados; 

- discussão de conceitos ou factos numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar, incluindo 

conhecimento disciplinar específico;  

- análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para 

encontrar semelhanças, diferenças, consistência interna; 

- problematização de situações; 

- análise de factos, teorias, situações, identificando os seus elementos ou dados, em 

particular numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar. 

Crítico/Analítico 

(A, B, C, D, G) 

Interação oral  

Interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista; interagir, 

pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição; usar formas 

alternativas de expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o 

tornar mais compreensível. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de pesquisa sustentada por critérios, com autonomia; 

- incentivo à procura e aprofundamento de informação;  

- recolha de dados e opiniões para análise de temáticas em estudo. 

Indagador/ 

Investigador (C, D, 

F, H, I) 
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Interação escrita  

Compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas; 

responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à 

sua função e destinatário, dentro das áreas 

temáticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em 

outras disciplinas. 

Promover estratégias que envolvam por parte do aluno:  

- tarefas de síntese; tarefas de planificação, de revisão e de monitorização;  

- registo seletivo; organização (por exemplo, construção de sumários, registos de 

observações, relatórios de visitas segundo critérios e objetivos);  

- elaboração de planos gerais, esquemas; promoção do estudo autónomo, identificando os 

obstáculos e formas de os ultrapassar. 

Sistematizador/ 

organizador (A, B, 

C, I, J) 

Produção oral  

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir enunciados para 

descrever, narrar e expor informações e pontos de vista. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- ações de comunicação unidirecional e bidirecional;  

- ações de resposta, apresentação, questionamento e iniciativa. 

Comunicador (A, B, 

D, E, H) 

Produção escrita 

Planificar e produzir, de forma articulada, enunciados para descrever, narrar e expor 

informações e pontos de vista; elaborar textos claros e variados, de modo 

estruturado, atendendo à sua função e destinatário. 

Promover estratégias que impliquem por parte do aluno:  

- questionamento de uma situação; elaboração de questões para os pares, sobre temas 

diversificados;  

- autoavaliação. 

Questionador (A, F, 

G, I, J) 

Competência 

Intercultural  

Reconhecer realidades interculturais distintas  

Demonstrar capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas 

experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestar interesse em 

conhecer as mesmas e sobre elas realizar aprendizagens; relacionar a sua cultura de 

origem com outras culturas, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores 

culturais; demonstrar capacidade de questionar atitudes 

estereotipadas perante outros povos, sociedades e culturas; desenvolver atitudes e 

valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e convivência multicultural; alargar 

conhecimentos acerca dos universos socioculturais 

dos países de expressão inglesa. 

Promover estratégias que requeiram/induzam por parte do aluno: 

- aceitação ou argumentação de pontos de vista diferentes; 

- respeito por diferenças de características, crenças ou opiniões;  

- confronto de ideias e perspetivas distintas sobre a abordagem de um dado problema e ou 

maneira de o resolver, tendo em conta, por exemplo, diferentes perspetivas culturais, 

sejam de incidência local, nacional ou global. 

Respeitador da 

diferença/ do 

outro (A, B, E, F, H) 

 

Competência 

Estratégica 

Comunicar eficazmente em contexto  

Utilizar a língua inglesa no registo apropriado à situação, 

recorrendo a vocabulário e expressões idiomáticas, bem 

como estruturas frásicas diversas, revelando à-vontade na 

comunicação em situações reais. 

 

Promover estratégias envolvendo tarefas em que, com base em critérios, se oriente 

o aluno para a: 

- identificação dos pontos fracos e fortes das suas aprendizagens;  

- descrição dos processos de pensamento usados durante a realização de uma tarefa ou 

abordagem de um problema; melhoria ou aprofundamento de saberes, tendo em 

consideração o feedback dos pares e do professor; 

Autoavaliador 

(transversal às 

áreas) 
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- reorganização do trabalho, individual ou em grupo, a partir do feedback dado pelo 

professor. 

Colaborar em pares e em grupos  

Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 

conhecidas e novas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 

feedback construtivo para atingir o objetivo proposto. 

Promover estratégias que criem oportunidades para o aluno de:  

- colaboração e apoio aos pares em diversas tarefas; 

- prestação de feedback para melhoria ou aprofundamento de ações. 

Participativo/cola

borador (B, C, D, E, 

F) 

Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto  

Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar progressivamente 

autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados obtidos, utilizando fontes e 

suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo interdisciplinares. 

 

Promover estratégias e modos de organização das tarefas que impliquem por parte 

do aluno:  

- consciencialização e cumprimento de responsabilidades adequadas ao que lhe for 

pedido; organização e realização autónoma de tarefas; 

- cumprimento de compromissos, contratualização de tarefas; apresentação de trabalhos 

com auto e heteroavaliação; prestação de feedback ao professor e aos pares do 

cumprimento de tarefas e funções que assumiu. 

Responsável/ 

autónomo (C, D, E, 

F, G, I, J) 

Pensar criticamente  

Relacionar informação abstrata e concreta, sintetizando-a de modo lógico e coerente; 

revelar atitude crítica perante a informação e o seu próprio desempenho, de acordo 

com a avaliação realizada. 

 

Promover estratégias que induzam:  

- ações solidárias para com os pares nas tarefas de aprendizagem ou na sua 

organização/atividades de entreajuda; posicionamento perante situações dilemáticas de 

ajuda a outros e de proteção de si mesmo;  

- disponibilidade para o autoaperfeiçoamento. 

Cuidador de si e do 

outro (B, E, F, G) 

Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto  

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, recorrendo ao 

pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários assuntos 

relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais. 

  

Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de 

aprendizagem  

Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o processo de 

aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e colaborativas, 

adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos de aprendizagem; 

reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a avaliação obtida; realizar 

atividades de auto e heteroavaliação, tais como portefólios, diários e grelhas de progressão 

de aprendizagem. 
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RECURSOS AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES 

  Quadro 

  Manual e caderno de atividades 

  e-Manual 

  CD-áudio 

  Apresentações em PowerPoint e Prezi 

  video clips 

  dicionários 

  Internet 

     (...) 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo professor: observação 
direta na aula; correção de exercícios escritos 

   Avaliação diagnóstica realizada pelo aluno: realização de 
atividades várias de diagnóstico 

   Avaliação sumativa: 1 a 2 testes escritos/listening 

   1 momento de interação oral 

   Auto/heteroavaliação:  grelha de avaliação do processo / 
grelha de avaliação do produto / Checklist com especificação de 
áreas a melhorar 

   Portefólios / diários / trabalhos de projeto... 

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. Serão selecionados e desenvolvidos neste módulo dois 

projetos multidisciplinares. 

Nesta grelha, 2-4 blocos destinam-se a testes (diagnósticos, formativos e sumativos + correção; momentos formais 

de avaliação oral) e eventuais projetos de leitura extensiva e /ou projetos interdisciplinares. 

Todas as subunidades abordam tópicos do programa incluídos nas Aprendizagens Essenciais da disciplina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


