AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA
2018 - 2019

10º Ano
DISCIPLINA DE Inglês Continuação Geral PROFESSORA: Sandra Roriz
CURRÍCULO DA DISCIPLINA
Período
Temas
Unidade Introdutória
de revisão
1. O mundo dos
jovens
1º
Período

2º
Período

Sub-temas
Países de língua inglesa

-Os problemas e preocupações
dos jovens;
- Sonhos e expectativas;
- A aparência e os gostos

2. Um mundo de
muitas línguas

-Os jovens em viagem;
-O mundo em comunicação;
-A língua inglesa.

2. Um mundo de
muitas línguas

-Os jovens em viagem;
-O mundo em comunicação;
-A língua inglesa.

Aulas previstas

52 aulas
(45m)

48 aulas
(45m)
Os meios de
comunicação e a
comunicação global

3º
4. O mundo da
Período
tecnologia

-O mundo dos meios de
comunicação;
-O poder da Internet;
-Comunicação e ética.

- As tecnologias e as mudanças
que acarretam;
- A vida num mundo
tecnológico;
- Outros mundos.

26 aulas
(45m)

Ensino Secundário – Inglês/Francês
* A Competência de Comunicação Escrita é avaliada nos seguintes parâmetros: Trabalhos de grupo e/ou
individuais, Fichas de vocabulário e/ou gramática e Fichas de avaliação formativa.
* A Competência de Comunicação Oral tem a atribuição de 30% no total de acordo com a portaria nº
1322/2007

* De acordo com o ponto 5, do artigo 17º, da Lei 30/2002, de 20 de dezembro, o Departamento
de Línguas considera como falta de material (contemplada nos critérios de avaliação) a
ausência de todo o material que impeça o aluno de participar devidamente na aula,
nomeadamente:

 Manual escolar;
 Caderno diário;
 Material de escrita;

 Material prévia e atempadamente solicitado pelo professor, tal como fichas de trabalho,
caderno de atividades, dicionários e outros.

Domínios
Domínio
Cognitivo

Critérios de Avaliação

Ponderação

Fichas de avaliação

60%

Trabalhos individuais e/ ou de

5%

grupo/portfolio
Compreensão
Competência
oral
de
Expressão Oral
comunicação
Leitura
- Falar

95%

12%
13%
5%

Atitudes e

Trabalhos de casa

3%

Valores

Comportamento / Interesse /

1%

5%

empenho / material *
Sentido crítico / autonomia

1%

TOTAL

Agrupamento de Escolas de Mértola, setembro de 2018
A Professora,
Sandra Roriz

100%

