Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 2º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime presencial

N.º
de
aulas

26

Nota: 1º semana -diagnose
Tema /
conteúdo
Módulo 6 – O
Mundo à
Nossa Volta

27
Módulo 7 –
Os Jovens e o
Consumo

27
Módulo 8
– O Mundo do
Trabalho
28
Módulo 9 – A
comunicação
no Mundo
Profissional

Descritores do Perfil do
Aluno

Ações estratégicas de ensino

Compreensão escrita:
Leitura de textos informativos e de opinião, bem como um conto adaptado, graded
reader.
Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• identificação e descodificação de palavras-chave;
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação;
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• identificação de informação paratextual, contextual e intertextual;
• seleção e organização de informação;
• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio;
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria.
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.
Elaboração de textos adequados às tarefas propostas (e-mail, carta formal/informal),
utilizando uma linguagem e um registo apropriados.
Reformular o trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos
pares.
Produção escrita:
Análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para
encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna em universos socioculturais
distintos.
Identificação de informações específicas em diversos suportes.
Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a
fontes diversas.
Planificação da atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e do
destinatário.
Elaboração de textos claros e coesos (cartaz, folheto, artigo para publicar no jornal da
escola). Utilização de elementos de coesão nos textos produzidos.
Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo
flexível às exigências das atividades propostas.
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais,
avaliando criticamente as fontes de informação
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional.
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
através do uso adequado de vocabulário, de expressões idiomáticas correntes, de
estruturas frásicas diversas e através da leitura de textos de variada tipologia e em
diferentes suportes.
Uso de informação paratextual, contextual e intertextual na construção de sentido.

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

Conhecedor/sabedor
/ culto/informado;
Criativo;
Crítico/analítico:
Indagador
/investigador;
Sistematizador/
organizador;
Comunicador;
Questionador;
Respeitador da
diferença do outro;
Autoavaliador;
Participativo/
colaborador;
Responsável/
autónomo; Cuidador
de si e do outro (A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J)

Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.
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).
Problematização de situações com propostas de soluções.
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e
dos pares.
Realização de práticas de auto e heteroavaliação.
Compreensão oral:
Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• antecipação e formulação de hipóteses;
•seleção, organização de informação e uso progressivamente consistente de
conhecimentos;
•realização de tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à
compreensão e ao uso do saber;
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação;
• auto e heteroavaliação do desempenho.
Interação oral:
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar
mais compreensível.
Interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das diferentes temáticas
em estudo.
Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de vista.
Participação na simulação de entrevistas e fóruns.
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação.
Adequação do discurso ao interlocutor.
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.

Critérios de
Avaliação
Conhecimentos e
Capacidades
Competência de
compreensão e
expressão escrita
Competência de
compreensão
oral
Componente
estratégica e de
expressão oral
Atitudes e Valores
Responsabilidade,
Postura e Empenho

Instrumentos e procedimentos de avaliação

Ponderação

%

50%

10%

20%

Testes e produções escritas. Diversas tipologias de tarefas; elaboração de questões
adequadas a diferentes níveis de desempenho dos alunos.

Teste de compreensão oral. (Listening)
Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral (capacidades e atitudes inerentes
à realização de tarefas).

%
20%

Cumprimento de regras, Relacionamento interpessoal e Organização do caderno
diário e dos materiais. Grelha de auto-avaliação e observação direta.

Para todas as aulas:

Material

Manual “Hands on – Módulos 4,5,6” e “Hands on – Módulos 7,
8, 9”; caderno diário e material de escrita

A.E.S.M., 10 de setembro de 2020

Quando solicitado:

Material de apoio facultado pela
professora

Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 2º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime Não presencial
Nota: 1º semana -diagnose
N.º
de
aulas

26

Tema /
conteúdo

Módulo 6 –
O Mundo à
Nossa Volta

27
Módulo 7 –
Os Jovens e o
Consumo

27

Módulo 8 –
O Mundo do
Trabalho

28

Módulo 9 – A
comunicação
no Mundo
Profissional

Descritores do Perfil do
Aluno

Ações estratégicas de ensino

Compreensão escrita:
Leitura de textos informativos e de opinião, bem como um conto adaptado, graded
reader.
Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• identificação e descodificação de palavras-chave;
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação;
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• identificação de informação paratextual, contextual e intertextual;
• seleção e organização de informação;
• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio;
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria.
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.
Elaboração de textos adequados às tarefas propostas (e-mail, carta formal/informal),
utilizando uma linguagem e um registo apropriados.
Reformular o trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos
pares.
Produção escrita:
Análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para
encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna em universos socioculturais
distintos.
Identificação de informações específicas em diversos suportes.
Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a
fontes diversas.
Planificação da atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e do
destinatário.
Elaboração de textos claros e coesos (cartaz, folheto, artigo para publicar no jornal da
escola). Utilização de elementos de coesão nos textos produzidos.
Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo
flexível às exigências das atividades propostas.
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais,
avaliando criticamente as fontes de informação
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional.
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
através do uso adequado de vocabulário, de expressões idiomáticas correntes, de
estruturas frásicas diversas e através da leitura de textos de variada tipologia e em

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

Conhecedor/sabedor
/ culto/informado;
Criativo;
Crítico/analítico:
Indagador
/investigador;
Sistematizador/
organizador;
Comunicador;
Questionador;
Respeitador da
diferença do outro;
Autoavaliador;
Participativo/
colaborador;
Responsável/
autónomo; Cuidador
de si e do outro (A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J)

diferentes suportes.
Uso de informação paratextual, contextual e intertextual na construção de sentido.
Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.
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).
Problematização de situações com propostas de soluções.
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e
dos pares.
Realização de práticas de auto e heteroavaliação.
Compreensão oral:
Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• antecipação e formulação de hipóteses;
• seleção, organização de informação e uso progressivamente consistente de
conhecimentos;
• realização de tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à
compreensão e ao uso do saber;
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação;
• auto e heteroavaliação do desempenho.
Interação oral:
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar
mais compreensível.
Interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das diferentes temáticas
em estudo.
Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de vista.
Participação na simulação de entrevistas e fóruns.
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação.
Adequação do discurso ao interlocutor.
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.

Critérios de Avaliação
Conhecimentos e Capacidades
Competência de compreensão
e expressão escrita
Competência de compreensão
oral
Componente estratégica e de
expressão oral

Atitudes e Valores
Responsabilidade. Postura e
Empenho

Material

Instrumentos e procedimentos de avaliação

Ponderação

%

50%

10%
20%

Testes e produções escritas. Diversas tipologias de
tarefas; elaboração de questões adequadas a diferentes
níveis de desempenho dos alunos.
Teste de compreensão oral. (Listening)
Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral
(capacidades e atitudes inerentes à realização de
tarefas).

Aulas síncronas e
assíncronas/Trabalho
Autónomo - Recolha
semanal de evidências com
avaliação qualitativa.

%
20%

Cumprimento de regras, Relacionamento interpessoal e
Organização do caderno diário e dos materiais. Grelha de
auto-avaliação e observação direta.

Para todas as aulas:

Manual “Hands on – Módulos 4,5,6” e “Hands
on – Módulos 7, 8, 9”; caderno diário e
material de escrita , câmara funcional e micro.

Quando solicitado:

Material de apoio facultado pela professora

E.S.M., 10 de setembro de 2020

Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 2º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime Não presencial
Nota: 1º semana -diagnose
N.º de
aulas

60

Tema / conteúdo
Módulo 1 Língua Inglesa Informação (3486)

60

Módulo 2 Atendimento-Inglês
técnico (0354)

Critérios de Avaliação
Conhecimentos e
Capacidades
Competência de
compreensão e
expressão escrita
Competência de
compreensão oral

Descritores do Perfil do Aluno

Aplicar o vocabulário técnico na comunicação
com os clientes em língua Inglesa.
Língua inglesa – serviço de informação
1. Na informação de clientes
2. Propostas de programas turístico
3. Na negociação e tomada de decisões
4. Na verificação de cobranças e
contabilização de sinais, antecipações
e vouchers;
Aplicar vocabulário específico da língua inglesa,
na comunicação verbal com clientes
estrangeiros, no processo de atendimento.
Linguagem específica aplicada às diferentes
fases do atendimento, nas vertentes orais e
escritas.
Expressões idiomáticas.

Conhecedor/sabedor/culto/inf
ormado; Criativo;
Crítico/analítico:
Indagador/investigador;
Sistematizador/organizador;
Comunicador; Questionador;
Respeitador da diferença do
outro; Autoavaliador;
Participativo/colaborador;
Responsável/autónomo;
Cuidador de si e do outro (A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J)

Instrumentos e procedimentos de avaliação

Ponderação

%

50%

10%

Componente
estratégica e de
expressão Oral

20%

Atitudes e Valores
Responsabilidade
Postura e Empenho

%

Material

Ações estratégicas de ensino

20%

Testes e produções escritas. Diversas tipologias de
tarefas; elaboração de questões adequadas a diferentes
níveis de desempenho dos alunos.
Teste de compreensão oral. (Listening)
Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral
(capacidades e atitudes inerentes à realização de
tarefas).

Aulas síncronas e
assíncronas/Trabal
ho Autónomo Recolha semanal de
evidências com
avaliação
qualitativa.

Cumprimento de regras, Relacionamento interpessoal e
Organização do caderno diário e dos materiais. Grelha de
auto-avaliação e observação direta.

Para todas as aulas:

Quando solicitado:

Material de apoio facultado pela professora;
caderno diário e material de escrita , câmara
funcional e micro.

E.S.M., 10 de setembro de 2020
ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 2º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime Misto
Nota: 1º semana -diagnose
N.º
de
aulas

26

27

Tema /
conteúdo

Módulo 6 – O
Mundo à
Nossa Volta

Módulo 7 –
Os Jovens e o
Consumo

Módulo 8

27

28

– O Mundo do
Trabalho

Módulo 9 – A
comunicação
no Mundo
Profissional

Descritores do Perfil do
Aluno

Ações estratégicas de ensino

Compreensão escrita:
Leitura de textos informativos e de opinião, bem como um conto adaptado, graded
reader.
Leitura de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• identificação e descodificação de palavras-chave;
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hipóteses perante uma situação;
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• identificação de informação paratextual, contextual e intertextual;
• seleção e organização de informação;
• análise de textos em suportes variados com diferentes pontos de vista, concebendo e
sustentando um ponto de vista próprio;
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria.
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.
Elaboração de textos adequados às tarefas propostas (e-mail, carta formal/informal),
utilizando uma linguagem e um registo apropriados.
Reformular o trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e dos
pares.
Produção escrita:
Análise de textos com diferentes pontos de vista e confronto de argumentos para
encontrar semelhanças, diferenças e consistência interna em universos socioculturais
distintos.
Identificação de informações específicas em diversos suportes.
Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organização de informação com recurso a
fontes diversas.
Planificação da atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e do
destinatário.
Elaboração de textos claros e coesos (cartaz, folheto, artigo para publicar no jornal da
escola). Utilização de elementos de coesão nos textos produzidos.
Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, adaptando-as de modo
flexível às exigências das atividades propostas.
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vivência pessoais,
avaliando criticamente as fontes de informação
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional.
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
através do uso adequado de vocabulário, de expressões idiomáticas correntes, de
estruturas frásicas diversas e através da leitura de textos de variada tipologia e em
diferentes suportes.

ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

Conhecedor/sabedor
/ culto/informado;
Criativo;
Crítico/analítico:
Indagador
/investigador;
Sistematizador/
organizador;
Comunicador;
Questionador;
Respeitador da
diferença do outro;
Autoavaliador;
Participativo/
colaborador;
Responsável/
autónomo; Cuidador
de si e do outro (A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J)

Uso de informação paratextual, contextual e intertextual na construção de sentido.
Participação em projetos disciplinares e interdisciplinares.
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).
Problematização de situações com propostas de soluções.
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a partir do feedback do professor e
dos pares.
Realização de práticas de auto e heteroavaliação.
Compreensão oral:
Audição/visionamento de documentos autênticos ou pedagogicamente adaptados, para:
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas caraterísticas;
• antecipação e formulação de hipóteses;
•seleção, organização de informação e uso progressivamente consistente de
conhecimentos;
•realização de tarefas de memorização, verificação e consolidação associadas à
compreensão e ao uso do saber;
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação;
• auto e heteroavaliação do desempenho.
Interação oral:
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação do enunciado para o tornar
mais compreensível.
Interagir com eficácia, participando em discussões, no âmbito das diferentes temáticas
em estudo.
Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de vista.
Participação na simulação de entrevistas e fóruns.
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação.
Adequação do discurso ao interlocutor.
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.

Critérios de Avaliação

Instrumentos e procedimentos de avaliação

Ponderação

Conhecimentos e Capacidades
Competência de
compreensão e expressão
escrita
Competência de
compreensão oral
Componente estratégica e
de expressão oral

Atitudes e Valores
Responsabilidade, Postura
e Empenho

%

50%

10%
20%

Testes e produções escritas. Diversas tipologias de tarefas;
elaboração de questões adequadas a diferentes níveis de
desempenho dos alunos.
Teste de compreensão oral. (Listening)
Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral
(capacidades e atitudes inerentes à realização de tarefas).

Trabalho Autónomo Recolha semanal de
evidências com avaliação
qualitativa.

%
20%

Cumprimento de regras, Relacionamento interpessoal e
Organização do caderno diário e dos materiais. Grelha de
auto-avaliação e observação direta.

Para todas as aulas:

Material

Manual “Hands on – Módulos 4,5,6” e “Hands
on – Módulos 7, 8, 9”; caderno diário e
material de escrita , câmara funcional e micro.

A.E.S.M., 10 de setembro de 2020

Quando solicitado:

Material de apoio facultado pela professora

Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 2º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime Misto
Nota: 1º semana -diagnose
N.º de
aulas

60

Tema / conteúdo
Módulo 1 Língua Inglesa Informação (3486)

60

Módulo 2 Atendimento-Inglês
técnico (0354)

Critérios de Avaliação
Conhecimentos e
Capacidades
Competência de
compreensão e
expressão escrita
Competência de
compreensão oral

Descritores do Perfil do Aluno

Aplicar o vocabulário técnico na comunicação
com os clientes em língua Inglesa.
Língua inglesa – serviço de informação
1. Na informação de clientes
2. Propostas de programas turístico
3. Na negociação e tomada de decisões
4. Na verificação de cobranças e
contabilização de sinais, antecipações
e vouchers;
Aplicar vocabulário específico da língua inglesa,
na comunicação verbal com clientes
estrangeiros, no processo de atendimento.
Linguagem específica aplicada às diferentes
fases do atendimento, nas vertentes orais e
escritas.
Expressões idiomáticas.

Conhecedor/sabedor/culto/inf
ormado; Criativo;
Crítico/analítico:
Indagador/investigador;
Sistematizador/organizador;
Comunicador; Questionador;
Respeitador da diferença do
outro; Autoavaliador;
Participativo/colaborador;
Responsável/autónomo;
Cuidador de si e do outro (A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J)

Instrumentos e procedimentos de avaliação

Ponderação

%

50%

10%

Componente
estratégica e de
expressão Oral

20%

Atitudes e Valores
Responsabilidade
Postura e Empenho

%

Material

Ações estratégicas de ensino

20%

Testes e produções escritas. Diversas tipologiasa de
tarefas; elaboração de questões adequadas a diferentes
níveis de desempenho dos alunos.
Teste de compreensão oral. (Listening)
Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral
(capacidades e atitudes inerentes à realização de
tarefas).

Aulas síncronas e
assíncronas/Trabal
ho Autónomo Recolha semanal de
evidências com
avaliação
qualitativa.

Cumprimento de regras, Relacionamento interpessoal e
Organização do caderno diário e dos materiais. Grelha de
auto-avaliação e observação direta.

Para todas as aulas:

Quando solicitado:

Material de apoio facultado pela professora;
caderno diário e material de escrita , câmara
funcional e micro.

E.S.M., 10 de setembro de 2020
ÁREAS DE COMPETÊNCIA 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.

VALORES
a - Responsabilidade e integridade
b - Excelência e exigência
c - Curiosidade, reflexão e inovação
d - Cidadania e participação
e - Liberdade

