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Aprendizagens  

essenciais n.º e 
nome 

Hora
s 

Tempo
s 

(50’) 

Módulo 1 

Eu e o 

Mundo 

Profissional 

(até 30 de 

novembro de 

2021) 

25 30 

1. The world 
and me 
1.1 This is me 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 My life in 
motion 

 
 
 
 
 
 
1.3 English at 
work 

 
•  Verb to be  
•  Verb to have got 
• Word order 
• Personal pronouns 
• Possessive  

determiners and 
possessive pro-
nouns 
 

• Present Simple 
• Present Continu-

ous 
 
 

 
 
 

• Present Perfect 

 
• Asking about and giving 

personal information 
• Speaking about people’s 

appearance  
• Describing houses, furniture 

and home appliances 
 

• Distinguishing different 
types of jobs and occupa-
tions 

• Commenting on skills and 
qualifications 

• Identifying personal traits 
• Talking about daily routines 
• Discussing touristic sites 
• Distinguishing different  

hotel facilities 
 

• Asking for and giving direc-
tions 

• Referring to skills and de-
mands: agreeing / disagree-
ing; asking for / giving opin-
ion; arguing for and against; 

• discussing advantages and 
disadvantages 

• describing events 
• answering questions 

 

Compreensão oral  
Compreender e identificar as ideias principais em discursos, em diversos suportes, relaciona-
dos com a identificação e caracterização pessoal, as motivações pessoais e os percursos profis-
sionais (entrevistas, reportagens sobre profissões e carreiras profissionais, entre outros).  
Compreensão escrita  
Identificar e descodificar palavras-chave. Identificar as ideias principais em diversos tipos de 
texto. Identificar o tipo e o contexto da mensagem. Ler e compreender textos relativos a esco-
lhas pessoais, percursos profissionais (artigos, biografias, anúncios, entre outros). 
Interação oral 
Interagir em situações bem estruturadas pedindo e dando informação de caráter pessoal, 
sobre atividades quotidianas e profissionais, solicitando clarificação e/ou repetição e ade-
quando o nível de língua ao interlocutor. 
Interação escrita 
Responder a um questionário ou a um anúncio de trabalho. 
Preencher formulários sobre si próprio(a), os amigos, as atividades 
de lazer, as atividades escolares e CV. 
Pedir e dar informações por e-mail. 
Produção oral 
Expressar-se, com correção, em situações previamente 
preparadas: apresentar-se a si próprio e aos pares; descrever a família e o local onde vive; 
caraterizar famílias profissionais;  exprimir sentimentos, gostos e preferências, acordo e desa-
cordo. 
Compreender e usar vocabulário específico do mundo profissional. 
Produção escrita 
Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as convenções textuais e socio-
linguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobili-
zando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido de 
os adequar à tarefa proposta (60-80 palavras). 



 

 

Módulo 2 

Um Mundo 

de Muitas 

Línguas 

(até 7 de 

março de 

2022) 

25 30 

 

2. English all 
around 
 
2.1 English 
rocks 
 
 
 
 
 
 
2.2 English 
abroad 
 
 
 
 
 

2.3 English goes 
mobile 

 
 
• Conjunctions 
• Present Simple 

and Present  
• Continuous 
 
 
 
 
 
 
• Modal verbs 
• The comparative 

form of adjectives 
• The superlative 

form of adjectives 
 
 

 
• Past Simple 

 
 
• Discussing the world of en-

tertainment 
• Understanding the im-

portance of English 
• Discussing the use of English 

as second language 
• Speaking about summer 

camps and summer schools 
abroad and in Portugal 

• Discussing the experience of 
volunteering 

 
• Speaking about exchange 

programmes and studying 
abroad experiences 

• Refering to skills: 
− Referring to past events 
− Expressing opinions 
− Answering questions 
− Conducting interviews 
− Expressing intentions 
− Discussing aims / goals 

 

Compreensão oral  

Compreender as ideias principais identificando informações específicas em discursos, em 
diversos suportes, relacionados com programas de apoio à mobilidade de jovens na União 
Europeia, com programas de intercâmbio educacional e cultural, entre outros. Compreender 
discursos orais em diferentes formatos (diálogos, descrições, narrativas, reportagens, curta-
metragens, entre outros).  

Compreensão escrita  

Identificar e reconhecer diversos tipos de texto. Descodificar palavras-chave/ideias presentes 
no texto. Ler e compreender textos (artigos de imprensa, textos literários, publicidades, entre 
outros) relativos à mobilidade de jovens, aos programas de intercâmbio estudantil e cultural, 
às situações sociolinguísticas decorrentes do contacto da língua inglesa com outras línguas e à 
importância de aprender novas línguas num mundo globalizado. Interpretar informação 
explícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a).  

Interação oral  

Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição. Usar formas alternativas de 
expressão e compreensão. Interagir com eficácia progressiva, participando em conversas sobre 
a temática em estudo. 

Interação escrita 

 Responder a um questionário online ou noutro tipo de suporte. Preencher formulários online. 
Participar em fóruns, chats de cyberfriends, de modo estruturado, atendendo à sua função e 
destinatário, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos. 

Produção oral  

Apresentar trabalhos previamente preparados, usando marcas do discurso oral expressando-
se sobre temas explorados em aula. Estabelecer contactos sociais, partilhar experiências e 
culturas num mundo global.  

Produção escrita  

Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as convenções textuais e 
sociolinguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e 
mobilizando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no 
sentido de os adequar à tarefa proposta (60-80 palavras). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 3 

O Mundo 

Tecnológico 

(até 30 de 

maio de 

2022) 

25 30 

3. It’s a Tech 
World 
 
3.1 Machines 
Я us 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Smart 
Tech 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Future living 

 
 
 
• Future: will and be 

going to 
• The comparative 

with intensifiers / 
qualifiers 

• So… that and 
such… that 

 
 
• Indefinite article  
• Definite article and 

zero article 
• Past Perfect 
• Countable and 

uncountable 
nouns 

 
 
• If-clauses type 1 

If-clauses type 2 

 
 
• Discussing technology today 
• Discussing robotics and 

artificial intelligence 
 
 
 
 

• Talking about future tech-
nology in the classroom 

• Discussing about how tech-
nology is changing and will 
change our lives 

• Making plans for the future 
• Making predictions about 

the future 
• Refering to skills: 
− speculating 
− comparing 
− discussing ideas 
− comparing concepts 
− matching images and titles 

to texts 
− answering questions 
− expressing opinions 
− asking for directions 
− interpreting images 
− inferring 
− giving reasons 
− discussing the effects of 

something 

 

    
    Compreensão oral  

 Compreender e identificar as ideias principais em discursos, em diversos suportes, relacio-
nados com a inovação tecnológica e a forma como as pessoas se relacionam e organizam em 
sociedade. Selecionar informação relevante verbal e não verbal em textos de tipologia di-
versa. Inferir o sentido da mensagem do discurso oral em diferentes formatos (entrevistas, 
relatos de viagens, filmes, documentários, tutoriais sobre escrita criativa, entre outros).  

   Compreensão escrita  
    Identificar e reconhecer diversos tipos de texto. Descodificar palavras-chave/ideias presen-

tes no texto. Interpretar informação explícita, pontos de vista e intenções do(a) autor(a). 
Ler, compreender e expressar opinião sobre o avanço tecnológico e o seu impacto nas polí-
ticas públicas, na comunicação, na mobilidade, na privacidade, na segurança dos cidadãos, 
entre outros.  

   Interação oral  
    Interagir com eficácia progressiva, participando em conversas sobre a temática em estudo. 

Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição, comparando factos e ideias. 
Usar formas alternativas de expressão e compreensão. 

   Interação escrita  
   Participar em fóruns, exprimindo-se com clareza, respeitando as convenções textuais e socio-

linguísticas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos. Respon-
der a um inquérito. 

   Produção oral  
   Expressar-se de forma articulada, com fluência, descrevendo, narrando e expondo pontos de 

vista, usando vocabulário relacionado com inovação tecnológica, mudanças sociais e explo-
ração de outros mundos.  

   Produção escrita 
   Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com as convenções textuais e socio-

linguísticas, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobili-
zando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD, reformulando-os no sentido 
de os adequar à tarefa proposta (80-100 palavras). 

 


