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DISCIPLINA DE LE I- Inglês

PROFESSORA: Sandra Roriz

CURRÍCULO DA DISCIPLINA
Período

Temas
Unidade introdutória de revisão

Subtemas

Aulas
previstas

- os jovens e a amizade

1. Entretenimento
- celebridades e pessoas famosas
- o mundo do espetáculo e
entretenimento
- escritores e livros

1.º
Período

38 aulas
(45min)

2. Escolhas de vida saudáveis
- saúde, alimentação e bem-estar
- dependências
- imagem corporal
3. Mudanças de vida e
atualizações tecnológicas
2.º
Período 4. Multiculturalismo

- mudanças de vida e de trabalho
- inovações tecnológicas
- multiculturalismo
- diferentes hábitos e culturas

38 aulas
(45min)

Extensive reading: If I stay, by
Gale Forman (retold)
3.º
5. Lugares e pessoas diferentes
Período

- programas de intercâmbio
- desportos radicais
- férias
- trabalho voluntário

19 aulas
(45min)

Domínios

Critérios de avaliação

Domínio

Trabalhos de grupo e/ou individuais +

Cognitivo

Fichas de vocabulário e/ou gramática
Compreensão (aula e
Competência de

testes de

Comunicação Oral

audição)
Produção

Atitudes e
Valores

Ponderação
10%

90 %

10%

10%

Fichas de avaliação formativa

60%

Materiais necessários à participação na aula

2%

Trabalhos de casa / extra - aula

3%

Comportamento

5%

TOTAL

10%

100%

* 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.
* 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.

* Os temas e subtemas propostos podem sofrer alterações.
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