Ano Letivo de 2020/2021
Planificação anual
Disciplina Inglês — 11.º Ano
O aluno deve ficar capaz de:
- compreender vários tipos de discurso e seguir linhas de argumentação dentro das áreas temáticas
apresentadas;
- ler, compreender e identificar diversos tipos de texto;
- interagir com eficácia, participando em discussões, defendendo pontos de vista;
- compreender mensagens, cartas pessoais e formulários e elaborar respostas adequadas;
- exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas;
- 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;
- reconhecer realidades interculturais distintas;
- comunicar eficazmente em contexto;
- colaborar em pares e em grupos;
- utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em contexto;
- pensar criticamente;
- relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em contexto;
- desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o processo de aprendizagem.

1.º Período

Domínio - Áreas temáticas/situacionais
Um Mundo de Muitas Culturas: A diversidade de culturas de expressão
inglesa; A sociedade multicultural, movimentos e organizações de ação
social e voluntariado.
O Mundo do Trabalho: O mundo do trabalho em mudança; O jovem perante
as mudanças.

Tempos

~ 38

O Mundo do Trabalho: O mundo do trabalho em mudança; O jovem perante
as mudanças. (conclusão)
2.º Período

O Jovem e o Consumo: Hábitos de consumo; Publicidade e marketing;
Defesa do consumidor; Ética da produção e comercialização de bens.

1. O Mundo à Nossa Volta: Ameaças ao ambiente; Questões demográficas;
Questões de bioética; Intervenção cívica e solidária.
3.º Período

~ 33

~ 27

Nota: A recuperação das aprendizagens prevista para o presente ano letivo (num total de
tempos letivos correspondentes a 5 semanas) terá lugar no início do ano letivo, de acordo com
as necessidades de aprendizagem identificadas nos alunos.

