AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AURÉLIA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS – INGLÊS
GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA 2016/2017
DISCIPLINA DE INGLÊS – 10º ANO DE ESCOLARIDADE
Curso Profissional de Técnico de Turismo

Conteúdos programáticos

1º Período

Módulo 1 – Nós e o Mundo à Nossa Volta
Conteúdos Temáticos
(Unidade diagnóstica)
Identificação e caracterização pessoal (diagnóstico)
- A vida quotidiana em diversos contextos
- Famílias profissionais: fábricas, serviços públicos, escritórios, hotéis
- A língua inglesa no mundo profissional: entrevistas, correspondência
Conteúdos Formais da língua
Diagnóstico global)
Verbos/adjetivos/nomes/advérbios/conjunções/preposições/determinantes e pronomes
Itens lexicais
Pronúncia e entoação

25 aulas

2º Período

Módulo 2 – Um Mundo de Muitas Línguas
Conteúdos Temáticos
- O contacto com outras línguas, experiências e culturas: pen/cyber friends, cinema/vídeo; música ;e-mail; Internet
- Mobilidade, juventude e línguas: visitas de estudo, intercâmbios; cursos de férias, turismo
Conteúdos Formais da língua
Adjetivos (comparativos e superlativos regulares e irregulares)
Verbos: presente simples, presente progressivo, present perfect, passado simples
Verbos modais (decorrentes dos textos a abordar neste módulo)
Conjunções coordenativas
Frases compostas por coordenação (adição, reformulação, conclusão, …)
Ritmo, acento, entoação, elipses

25 aulas

3º Período

Módulo 3 – O Mundo Tecnológico
Conteúdos Temáticos
- Inovação Tecnológica: o homem e a máquina; os robots; máquinas inteligentes
- Mudanças Sociais: na comunidade, na educação, no trabalho
- A exploração de outros mundos:o espaço, as cidades digitais, os mundos virtuais
Conteúdos Formais da língua
Flexão de nomes (partitivos, contáveis vs massivos)
Flexão de adjectivos (intensificação)
Usos de determinantes
Past Simple e Past Perfect
Modalidades de expressão do futuro
Frases compostas por subordinação: condicional (1º e 2º)
20 aulas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS
I – AQUISIÇÕES COGNITIVAS

II – ATITUDES /VALORES

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES/COMPETÊNCIAS
Componente Escrita (Ler e Escrever): 60%
Componente Oral (Ouvir e Falar): 20%
80%

- Respeita professores e colegas
- Permanece na sala de aula com uma postura
adequada
- Preserva os recursos e material
- É assíduo e pontual
- Participa de modo relevante nas atividades
letivas
- Executa os trabalhos de casa
-Cumpre os prazos

20%

TOTAL I + II =100%

