Departamento de Línguas e
Literaturas
Ano letivo 2020 / 2021

Informações da disciplina de Inglês – 3º Ano – Curso Profissional
Planificação global – Regime 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/info
rmado; 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)

Ponderaçã
o

Instrumentos e procedimentos de avaliação

%

50%

Testes e produções escritas. Diversas tipologias de tarefas; elaboração de
questões adequadas a diferentes níveis de desempenho dos alunos.
Teste de compreensão oral. (Listening)

10%

Componente
estratégica e de
expressão Oral

20%

Atitudes e Valores
Responsabilidade
Postura e Empenho

%

Material

Ações estratégicas de ensino

20%

Trabalho individual ou colaborativo + competência oral.
Grelha de auto e heteroavaliação da expressão oral (capacidades e atitudes
inerentes à realização de tarefas).
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 facultado pela professora; caderno
diário e material de escrita.

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

