DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
(Grupo de Recrutamento 330)
Ano Letivo 2017/2018
DISCIPLINA: Inglês –– Ensino Diurno
Cursos Profissionais - 1º ano

OBJETIVOS GERAIS / CONTEÚDOS
No final do ano letivo, o aluno terá:
- desenvolvido a capacidade de comunicar em Língua Inglesa e apropriado as suas regras e
funcionamento;
- desenvolvido a sua capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de texto,
adequadamente pontuados e estruturados em parágrafos;
- aprofundado os seus conhecimentos e interagido com culturas de expressão inglesa no
mundo;
- apropriado os diferentes domínios de referência (áreas temáticas), previstos na Dimensão
Sociocultural do programa, que a seguir se enunciam:
º

1 Período (± 65 tempos)

º

2 Período (± 51 tempos)

º

3 Período (45 tempos)

MÓDULO 1
O MEU LUGAR NO MUNDO
PROFISSIONAL

Mobilidade, juventude e línguas

Identificação pessoal
A família
Rotinas diárias
A casa e mobiliário
Emprego/ocupações
Capacidades e qualificações
A língua Inglesa

MÓDULO 3

Comunicação e ética

MÓDULO 5

NOVAS TECNOLOGIAS

OS JOVENS NA ERA GLOBAL
Problemas dos jovens
O futuro dos jovens
Cultura dos jovens

MÓDULO 2

Inovação tecnológica
Máquinas inteligentes
Jogos de Computadores
Mundo virtual
Turismo espacial

UM MUNDO DE MUITAS LÍNGUAS

MÓDULO 4

O contacto com outras línguas
Países e nacionalidades
A importância de aprender línguas

OS MEDIA E A COMUNICAÇÃO
GLOBAL
Os media
A Internet

 confrontado ideias e opiniões e exprimido atitudes perante universos culturais diferenciados;
 aprendido a superar dificuldades, resolver problemas e organizar o seu próprio processo de



aprendizagem;
utilizado as novas tecnologias, desenvolvendo a capacidade de recolher, selecionar e tratar
informação;
lido e analisado conto/excertos de obra literária e assim aprofundado a sua experiência como
leitores.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação é contínua, traduzindo-se, no final de cada módulo numa classificação que pretende
avaliar o trabalho desenvolvido pelo aluno.
A avaliação centra-se não só nos produtos, mas também nos processos. Só assim pode permitir
uma imagem da proficiência do aluno em diferentes formatos, quer de prestação escrita, quer oral.
Sendo fundamental diversificar os procedimentos de avaliação, esta tem em consideração não só
diferentes instrumentos, nomeadamente
- Fichas de trabalho (formativas, de remediação,…),
- Intervenções orais (oral presentation, roleplay, debate, ...)
- Trabalhos escritos na sala de aula (letters, emails, postcards, leaflets, CVs, ads,...),
- Testes por competência: diagnósticos/formativos/sumativos,
como também várias estratégias, nomeadamente
- Observação direta em sala de aula,
- Auto/hetero-avaliação,
- Verificação do percurso realizado e reformulação do desempenho.
A avaliação tem ainda em conta capacidades, atitudes e valores. Assim, no quotidiano, processase por observação direta de:
- o interesse e empenho demonstrados na realização das diferentes atividades que ao aluno
são solicitadas;
- a participação na resolução de problemas que se lhe deparam e na tomada das decisões
daí decorrentes;
- o desenvolvimento da capacidade crítica, nomeadamente face ao material e às situações
de aprendizagem a que é exposto.
A avaliação exprime-se, assim, numa classificação quantitativa, de zero a vinte valores, no final de
cada módulo.
Instrumentos
Ano

1º

Compreensão
oral

Expressão
escrita

Compreensão
escrita

Expressão
oral

Funcionamento
da língua

Atitudes e
valores

15%

15%

20%

15%

20%

15%

