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Domínios / Metas 
Objetivos  

Áreas temáticas /Conteúdos 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  
 

 Unit 0 – School is in 

   • Regresso à escola/férias 
Vivências dos jovens 
Unit 1- Teens’ Experiences 

     • Estudar no estrangeiro/intercâmbios 

   •  Ser ativo/voluntariado 

Os jovens e a tecnologia 
Unit 2 – Tech Teens  
   • Novas formas de comunicar 
   • A tecnologia nas nossas vidas  
 

Jovens saudáveis 
  Unit 3 – Healthy teens 

   • Estilos de vida saudáveis e não saudáveis 

   • Os jovens e a sua imagem corporal 

Os jovens e o mundo do trabalho 

Unit 4 – Teens and work 
   • Empregos em part-time 

   • Carreiras profissionais/empregos do futuro 

O mundo dos adolescentes 

Unit 5 – Teens’ lives 
   • Problemas dos jovens /vícios 

   • Amizades 

 
 

 

 
 
 

1º SEMESTRE 
+/- 51 

 
 
 
 

 
 
 

2º SEMESTRE 
+/- 48 

 
 

 
 

 
  

 

 
Em relação ao Inglês do 9º ano, o aluno deve ser capaz de:  
- compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos são do seu conhecimento (temas abordados na escola, nos 
momentos de lazer, etc.);  
- lidar com a maioria das situações que lhe são familiares; 
- produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos correntes ou de interesse pessoal;  
- descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições; 
- expor, de forma breve, razões e justificações para uma opinião ou um projeto (Nível B1/ B1.1). 
 
 


