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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 

 

 Inglês – 10.º Ano (Nível B 1.1 / B 1.2) 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

Tempos Letivos (45 min):   Módulo 1 - 43          Módulo 2 - 42           Módulo 3 - 42 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

1. O Mundo dos adolescentes 

1.1. Os meus problemas e 

preocupações 

1.2. Os meus sonhos e expectativas 

1.3. Aparência e preferências 

2. Um mundo com muitas línguas 

2.1. Jovens em movimento 

Leitura extensiva 

Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

 Present Simple / Present 
Continuous 

 Adjetivos e Advérbios 

 Ordem dos Adjetivos 

 Past Simple / Past Continuous  

 Past Perfect Simple  

 Formação de palavras 

 Future: will and be going to 

 Present Perfect Simple / Present 
Perfect Continuous 

 Comparativo (expressões de 
comparação) 

 Artigos 

 Voz Passiva / Voz Ativa 

Competência 
Comunicativa 
 
 

●Compreensão oral 
 
 
 
●Compreensão 
escrita 
 
 
 
 
●Interação oral 
 
 
 
 
●Interação escrita 
 
 
 
●Produção oral 
 
●Produção escrita 
 

 
 
 
Compreender um discurso fluido e seguir linhas de argumentação dentro das áreas 
temáticas apresentadas, integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outras disciplinas; 
 
Ler e compreender diversos tipos de texto, dentro das áreas temáticas apresentadas, 
recorrendo, de forma adequada, à informação visual disponível; identificar o tipo de texto; 
descodificar palavras-chave/ideias presentes no texto, marcas do texto oral e 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); 
 
Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição e usar formas alternativas de 
expressão e compreensão, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais 
compreensível; interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das áreas 
temáticas; 
 
Responder a um questionário, email, chat e carta, de modo estruturado, atendendo à sua 
função e destinatário, no âmbito das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
 
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas; produzir, de forma 
simples e breve, mas articulada, enunciados para descrever, narrar e expor informações 
e pontos de vista; 
Planificar e elaborar uma atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e o 

Conhecedor/ 
Sabedor/ Culto/ 
Informado 
(Transversais às 
áreas) 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 
Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 
 
 
Indagador/ 
Investigador 
 (C, D, F, H, I) 
 
 
Sistematizador/ 
Organizador/  
 (A, B, C, I, J) 
 
Comunicador 
 (A, B, D, E, H) 
 
Questionador 

1.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

Áreas de 
Competências 

do Perfil do 
Aluno por 
Período* 

Período 
Letivo** 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

2.   Um mundo com muitas línguas 

2.2. Comunicação 

2.3.  A Língua Inglesa 

3.   Os meios de comunicação e a 

comunicação global 

3.1.  O mundo dos Media 

3.2.  O poder da Internet 

Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

 Verbos modais 

 Gerúndio e “to+infinitive” 

 Conjunções 

 Inglês falado na Grã-Bretanha e 
nos Estados Unidos da América 

 Verbos preposicionais 

 Phrasal verbs 

 Past Perfect Simple (consolidação) 

 Discurso indireto 

 
Competência 
Intercultural 
 

Reconhecer 
realidades 
interculturais 
distintas 
 
Competência 
estratégica 
●Comunicar 
eficazmente em 
contexto 
 
●Colaborar em pares 
e em grupo 

 
 

●Utilizar a literacia 
tecnológica para 
comunicar e aceder 
ao saber em contexto 
 
●Pensar criticamente  
 
 
 
●Relacionar 
conhecimentos de 
forma a desenvolver a 
criatividade em 
contexto 
 
●Desenvolver o 
aprender a aprender 
em contexto e 
aprender a regular o 
processo de 
aprendizagem 

seu destinatário, dentro das áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência 
e mobilizando conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; reformular o trabalho 
escrito no sentido de o adequar à tarefa proposta; 
 
Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se relaciona com 
os universos culturais dos outros; relacionar a sua cultura de origem com outras culturas 
com que contacta, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valores culturais, 
demonstrando capacidade de questionar atitudes estereotipadas perante outros povos, 
sociedades e culturas; 
 
 

 

Adaptar o discurso ao registo do interlocutor, utilizando vocabulário e expressões 
idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas; 
 
 
Participar em atividades de par e grupo, revelando inteligência emocional em situações 
conhecidas; interagir com o outro, pedindo clarificação e/ou repetição, aceitando 
feedback construtivo para atingir o objetivo proposto; 
 
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional; demonstrar 
progressivamente autonomia na pesquisa, compreensão e partilha dos resultados 
obtidos, utilizando fontes e suportes tecnológicos; contribuir para projetos de grupo 
interdisciplinares; 
  
Relacionar vários tipos de informação, sintetizando-a de modo lógico e coerente, com 
apresentação de pontos de vista e opiniões, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas; 
 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoal, 
recorrendo ao pensamento crítico e criativo; elaborar trabalhos criativos sobre vários 
assuntos relacionados com as áreas temáticas apresentadas e interesses pessoais; 
 
 
 
Avaliar os seus progressos como ouvinte/leitor, integrando a avaliação realizada de 
modo a melhorar o seu desempenho; demonstrar uma atitude proativa perante o 
processo de aprendizagem, mobilizando e desenvolvendo estratégias autónomas e 
colaborativas, adaptando-as de modo flexível às exigências das tarefas e aos objetivos 
de aprendizagem; reformular o seu desempenho oral e escrito de acordo com a 
avaliação obtida; realizar atividades de auto e heteroavaliação. 

 (A, D, F, G, I, J) 
 
 
 
Respeitador da 
diferença/ do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
 
Autoavaliador 
(transversal às 
áreas) 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
Responsável/ 
Autónomo 
 (C, D, E, F, G, I, 
J) 
 
Questionador/ 
Crítico/ Analítico  
(A, B, C, D, F, G, I, 
J) 
 
Participativo/ 
Colaborador 
(B, C, D, E, F) 
 
 
 
Responsável/ 
Autónomo/ 
Cuidador de si e 
do outro 
(B, C, D, E, F, G, 
I, J) 

2.º 

Áreas Temáticas/ Situacionais 

3.   Os meios de comunicação e a 

comunicação global 
 

3.3.  Ética 

4. O mundo da tecnologia 

4.1. A Tecnologia e sua influência  

4.2. A vida no “Mundo tecnológico” 

4.3. Outros mundos 
Conteúdos Gramaticais/Lexicais 

 Orações relativas 

 Orações condicionais 

 Future Continuous 

 “Used to” e “be used to” 

 Formação de palavras: Adjetivos 
formados com os sufixos -ed e -ing 

 Tempos verbais (revisão)  

 Exercícios de revisão gramatical 

3.º 
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  
A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
 
** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
 
Obs.: Devido à especificidade da disciplina, os domínios, os subdomínios, as aprendizagens essenciais e as áreas de competência do perfil do aluno são transversais a todos os conteúdos. 
 
 



 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 

 

 Inglês (cursos profissionais) – 11º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   Módulo 4 - 28          Módulo 5  - 28           Módulo 6 – 28 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por módulo 

Período 

letivo* 

 

Módulo 4 

 Áreas Temáticas/ Situacionais: 

 Os Media e a comunicação global 

Géneros televisivos; rádio; profissões 
relacionadas com os Media; divisão e 
literacia digitais 

Conteúdos Gramaticais: 

• Verbos auxiliares 
• Verbos modais 
• Preposições de tempo 
• Discurso indireto 
• Frases coordenadas  
• “Phrasal verbs”( com “look” e “bring”) 
 

Módulo 5 

Áreas Temáticas/ Situacionais : 

Os jovens e a globalização 

Os anos da adolescência, 
relacionamentos interpessoais; géneros 
musicais; um tempo de escolhas, o 
adolescente do séc. XXI 

Competência 
Comunicativa 

 

Compreensão 
oral 

 

 

 

Compreensão 
escrita 

 

 

Interação oral 

 

 

Interação  
escrita 

 

 

Produção  oral 

 

 

 

Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. 

Inferir o sentido de mensagens específicas no texto oral. 

Identificar as questões em análise, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD. 

 

Ler e inferir o sentido de textos variados identificando vocabulário sobre temas 
relacionadas com as áreas em estudo. 

 

Interagir com eficácia, participando em discussões pedindo clarificação, 
recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível. 

Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de vista. 

 

Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD. 

 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

Produzir, de forma articulada, enunciados para expor informações, usando  

 

Conhecedor|Sabedor|Culto| 
Informado 

(A, B, E, F, G, I) 

 

Questionador 

(A, F, G, I) 

 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

Sistematizador| Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

 

 

Criativo 

(A, C, D, F, I) 

 

1º 

Período 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

Período 
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Conteúdos Gramaticais: 

• “Phrasal verbs” (com “go” e “get”) 
• Verbos preposicionais 
•  “Had better / Would rather” 
• Pronomes recíprocos (each other e 
 
 one another) 
• Expressões modais (have to, be able 
to, used to) 
• Be likely to/that e be about to 
• Orações condicionais (tipo 1,2,3) 
• Pronomes relativos 
 

Módulo 6 

 Áreas Temáticas/ Situacionais: 

O mundo à nossa volta 
 
Questões ambientais; estilos de vida 
alternativos 
 

 Conteúdos Gramaticais: 

• Prefixos e sufixos verbais  
• Voz passiva 
• Conjunções subordinadas (causais, 
consecutivas, finais e concessivas) 
• Forma infinitiva 
• Advérbios de modo 
 

 

 

 

 

 

Produção  
escrita 

 

 

Competência 
Intercultural 

 

 

 

 

 

Competência 
estratégica 

 

 

 

 

elementos de coesão.  

Descrever, narrar e expressar pontos de vista. 

 

Planificar e elaborar uma atividade de escrita dentro das áreas temáticas 
apresentadas. 

 

Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se relaciona 
com os universos culturais dos outros, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas  

Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e 
convivência intercultural. 

 

Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre os temas em análise.  

Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas,  

Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais, 
avaliando criticamente as fontes de informação. 

Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 
dificuldades na realização das tarefas 

Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo do 
interlocutor . 

 

 

 

 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H, J) 

 

 

Respeitador do outro e da diferença 

(A, B, C, E, F) 

 

 

 

 

Participativo| Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

 

 

Responsável| Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

3º 

Período 

 

Obs.: No ensino da língua inglesa, os domínios, sub-domínios, aprendizagens essenciais, áreas de competências do perfil do aluno e as ações estratégicas são tranversais a 

todas as áreas temáticas.

 
*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo.



 

 



 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 

 

 Inglês (cursos profissionais) – 12º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   Módulo 7 - 28          Módulo 8  - 28           Módulo 9 – 28 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por módulo* 

Período 

letivo 

 

Módulo 7 

Áreas Temáticas/ Situacionais: 

Os jovens e o consumo  

Hábitos de consumo   

Publicidade e  

marketing  

Defesa do consumidor  

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais: 
•Quantificadores  
•Pronomes indefinidos   
•Gerúndio 
•Comparativos (double and 
proportional) 
•Advérbios e locuções adverbiais  
•Orações subordinadas (temporais e 
finais) 
 
 
 
 
 
 

 

Competência 
Comunicativa 

 

Compreensão 
oral 

 

 

 

Compreensão 
escrita 

 

 

Interação oral 

 

 

Interação  
escrita 

 

 

Produção  oral 

 

 

 

Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. 

Inferir o sentido de mensagens específicas no texto oral. 

Identificar as questões em análise, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD. 

 

Ler e inferir o sentido de textos variados identificando vocabulário sobre temas 
relacionadas com as áreas em estudo. 

 

Interagir com eficácia, participando em discussões pedindo clarificação, 
recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar mais compreensível. 

Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de vista. 

 

Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
integrando a sua experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras 
disciplinas ou UFCD. 

 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apresentadas. 

Produzir, de forma articulada, enunciados para expor informações, usando  

 

Conhecedor|Sabedor|Culto| 
Informado 

(A, B, E, F, G, I) 

 

Questionador 

(A, F, G, I) 

 

Crítico|Analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

Sistematizador| Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

Criativo 

(A, C, D, F, I) 

 

Comunicador 

(A, B, D, E, H, J) 

 

 

 

1º 

Período 
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Módulo 8 

Áreas Temáticas/ Situacionais: 

O mundo do trabalho  

O jovem perante as alterações no 
mundo do trabalho  

O mundo do trabalho em mudança   

A escolha de uma carreira  

 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais: 
•Preposições e locuções prepositivas 
(lugar e direção) 
•Conjunções correlativas   
•Pronomes relativos  
•Orações relativas  
•Orações subordinadas adverbiais 

 

 

Módulo 9 

Áreas Temáticas/ Situacionais: 

A Comunicação no mundo 
profissional 
A Língua Inglesa como ferramenta de 
trabalho 
As TIC no mundo profissional 
A comunicação online e a ética 

Conteúdos Gramaticais/ Lexicais: 
•Construções infinitivas 
•Voz passiva (revisões) 
•Get / have com particípio passado 
(causative use) 
•Future continuous 
•Future perfect 

 

 

 

 

Produção  
escrita 

 

 

Competência 
Intercultural 

 

 

 

 

 

Competência 
estratégica 

 

 

 

 

elementos de coesão.  

Descrever, narrar e expressar pontos de vista. 

 

Planificar e elaborar uma atividade de escrita dentro das áreas temáticas 
apresentadas. 

 

Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e como este se relaciona 
com os universos culturais dos outros, relativizando o seu ponto de vista e 
sistema de valores culturais, demonstrando capacidade de questionar atitudes 
estereotipadas  

Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à compreensão e 
convivência intercultural. 

 

 

 

Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre os temas em análise.  

Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas,  

Manifestar uma atitude proativa perante o processo de aprendizagem. 

Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais, 
avaliando criticamente as fontes de informação. 

Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de superação de 
dificuldades na realização das tarefas 

Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o discurso ao registo do 
interlocutor . 

 

 

Respeitador do outro e da diferença 

(A, B, C, E, F) 

 

Participativo| Colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

Responsável| Autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

 

 

 

2º 

Período 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

Período 

 

Obs.: No ensino da língua inglesa, os domínios, sub-domínios, aprendizagens essenciais, áreas de competências do perfil do aluno e as ações estratégicas são tranversais a todas as áreas 
temáticas.

*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  
 

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  
F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  

H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo.



 

 


