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Conhecimentos, capacidades e atitudes Áreas temáticas Total de aulas 

previstas 
 

Competência comunicativa 
Interação Oral 
Produção Oral 
Interação escrita 
Produção escrita 
Compreensão oral 
Compreensão escrita 
 
Competência Intercultural 

Reconhecer realidades interculturais distintas 
 
Competência estratégica 
Comunicar eficazmente em contexto  
Colaborar em pares e em grupos  
Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e aceder ao saber em 
contexto  
Pensar criticamente  
Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver criatividade em 
contexto  
Desenvolver o aprender a aprender em contexto e aprender a regular o 
processo de aprendizagem   

Block 0 – Getting started 
   Learning Reviewing and Consolidation Plan 

 

Um Mundo de Muitas Culturas 
BLOCK 1 – A world of many cultures 

• A sociedade multicultural 

• A diversidade de culturas de expressão inglesa 

• Movimentos e organizações de ação social e voluntariado 
 

 Extensive Viewing 
 

O Mundo do trabalho 
BLOCK 2 – The world of work 

• O mundo do trabalho em mudança 

• O jovem perante as mudanças 
 

O Jovem e o Mundo 
BLOCK 3 – Teens in a consumerist world 

• Hábitos de consumo 

• A criação da imagem 

• Publicidade e marketing 

• Defesa do consumidor 

• Ética da produção e comercialização de bens 
 

  O Mundo à nossa volta 
BLOCK 4 – The Environment 

• Ameaças ao ambiente 

• Questões demográficas 

• Intervenção cívica e solidária (individual, grupal, institucional) 

 
 
 

1º Semestre 
 
 

±64 
 
 
 
 
 
 

 
2º Semestre 

 
±60  

Em relação ao Inglês 11.º ano (B2), o aluno deve ser capaz de: compreender as ideias principais em textos complexos sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo 
discussões na sua área de estudo; comunicar com um certo grau de espontaneidade e de à-vontade; se exprimir de modo claro e pormenorizado sobre uma grande 
variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades.  
 

 


