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Módulo 4 

(até 30 de 

novembro de 

2022 

 

25 30 

4. Media all around 
4.1 New Times, new 
media 
 
 
 

 
 
4.2 Our online life 
 

 
 
 
4.3 Media Ups and 
Downs 

 

  
• Auxiliary Verbs 
• Modal verbs 
 
 
 
 

 
• Prepositions of time 
• Reported speech (state-

ments and questions) 
 
 
• Coordinating conjunctions 

Phrasal verbs (with look and 
bring) 

 
• Discussing media today 
• Asking about preferences 
• Expressing likes/ dislikes, 

(in)ability, (im)possibility, 
obligation, prohibition, ad-
vice, future possibility 

 
• Discussing  the role of the 

internet today 
• Referring to what other 

people said/asked 
 

 Coordinating simple 
sentences 

Compreensão oral  
Identificar caraterísticas de diferentes tipos de texto oral. Identificar as ideias 
principais selecionando informação relevante verbal e não verbal. Identificar 
linguagem e técnicas usadas pelos média. Reconhecer e entender o papel dos 
média na comunicação global.  
Compreensão escrita 
 Identificar e reconhecer diversos tipos de texto, recorrendo, de forma 
adequada, à informação disponível. Identificar linguagens e técnicas usadas 
pelos média. Descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do 
texto escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, de assunto e de 
argumentação. Interpretar informação explícita e implícita, pontos de vista e 
intenções do(a) autor(a). Ler, compreender e expressar opinião sobre a 
fragilidade da fronteira entre informação e manipulação; a relação direta entre 
liberdade de comunicação e responsabilidade individual, entre outros.  
Interação oral  
Interagir, com eficácia pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do 
enunciado para o tornar mais compreensível, descrevendo situações, narrando 
acontecimentos, trocando opiniões, gostos e preferências. 
Interação escrita  
Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD.  
Produção oral  
Exprimir-se com fluência descrevendo, narrando e expondo pontos de vista, 
usando vocabulário relacionado com a evolução dos média, a internet e a 
comunicação global, comunicação e ética e a língua inglesa nos média. 
 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 (80-100 
palavras). 



Módulo 5 

(até 2 de março de 

2023) 

 

25 30 

 
5. It’s a teen’s world 
5.1 Coming of age 
 
 
 
 
 
5.2 A Time of 
choices 
 
 
 
5.3 Living up my 
teenage years 
 
 
 

 
Extensive Reading: 

Love, Simon 

 

• Phrasal verbs (with go and 
get) 

• Prepositional verbs 

• Had better/would rather 
 
 

• Reciprocal pronouns: each 
other/one another 

• Modal-related expressions: 
have to, be able to, used to 

 
 

• Be likely to/that 

• Be about to 

• If-clauses type 1,2,3 

• Relative pronouns 

 

 

• Discussing teens today 

• Expressing future intentions 

• Discussing ideas 

• Expressing preferences 
 
 

• Expressing reciprocity 

• Speculating 

• Defining concepts 

• Expressing ability, obligation, 
past habits  

 

• Expressing probability 

• Expressing future possibility, 
imaginary and irreversible 
situations 

 
Compreensão oral  
Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. Selecionar informação 
verbal e não verbal, identificando factos e ideias, sobre temáticas relacionadas 
com os jovens na era global.  
Compreensão escrita  
Reconhecer textos descritivos, narrativos, explicativos e argumentativos, em 
diferentes suportes, selecionando informação relevante. Identificar vocabulário 
frequente, variado, sobre temas relacionados com o mundo dos jovens. 
Relacionar as culturas dos jovens com outros modos de estar e de viver no 
âmbito do trabalho e do lazer.  
Interação oral  
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para o 
tornar mais compreensível pedindo e dando conselhos, fazendo sugestões, 
expressando pontos de vista. Interagir com eficácia, participando em discussões, 
no âmbito da música, da moda e tendências, expetativas e ambições dos jovens. 
Interação escrita  
Redigir textos, respeitando as convenções textuais e sociolinguísticas, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD.  
Produção oral  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas dando 
informações, descrevendo, narrando e expressando pontos de vista.  
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 (100-120 
palavras). 
 



Módulo 6 

(até 30 de maio de 

2023) 

 

25 30 

6. A World at risk 
6.1 Environmental 
threats 
 
 
 
 

 
6.2 An endangered 
world 
 

 
 
 
6.3 Sustainable living 

 

• Verbs with prefixes and 
suffixes 

• Passive voice 
 
 
 

 

• Linking words- cause, result, 
purpose and contrast 

 
 
 
 

• Infinitive verb forms 

• Adverbs of manner 

 

• Identifying and discussing 
environmental issues 

• Expressing opinions 

• Discussing ideas 

• Identifying and discussing 
causes and consequences 

 

• Expressing preferences 

• Drawing conclusions 

• Analysing information 

• Showing cause, result, pur-
pose and contrast 
 

• Inferring ideas 

• Expressing manner 

 Compreensão oral 
 Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. Inferir o sentido de 
mensagens específicas no texto oral. Enumerar os principais desafios/ameaças ao 
ambiente. Identificar questões demográficas, intervenção cívica e solidária, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD.  
Compreensão escrita  
Ler e inferir o sentido de textos variados identificando vocabulário sobre temas 
relacionadas com o mundo à nossa volta. Reconhecer caraterísticas de diferentes 
tipos de texto. Identificar problemas inerentes ao meio ambiente, às questões 
demográficas, ao papel que o indivíduo pode desempenhar na sociedade para 
fazer a diferença.  
Interação oral  
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para o 
tornar mais compreensível. Interagir com eficácia, participando em discussões, 
no âmbito do meio ambiente. Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar 
pontos de vista 
Interação escrita  
Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD.  
Produção oral  
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. Produzir, de 
forma articulada, enunciados para expor informações, usando elementos de 
coesão. Descrever, narrar e expressar pontos de vista.  
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 (100-120 
palavras). 

 


