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INGLÊS LE I – FORMAÇÃO GERAL – 11º ANO

O aluno do 11º ano de Inglês, LE I situa-se no nível B2 e deverá 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 com falantes nativos; 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. (Adaptado do QECR, Escala Global, Nível B2: Utilizador Independente; Conselho da Europa, 2001).
Documentos orientadores:
. Despacho nº 6478/2017, 16 de julho (Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória);
. Aprendizagens Essenciais / Articulação com o “Perfil dos Alunos” – agosto de 2018-09-10
.” Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas” – (QECR), Conselho da Europa, 2001 _ Escala Global – Nível B2 – Utilizador Independente
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 estática e artística
I- Saber científico e tecnológico
J- Consciência e domínio do corpo
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PLANIFICAÇÃO ANUAL
INGLÊS LE I – FORMAÇÃO GERAL – 11º ANO
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Domínio: ÁREAS TEMÁTICAS
Recuperação das aprendizagens
(no decorrer do ano letivo, integradas nas
unidades temáticas)
1.º Período – entre 35 a 41 aulas
● O jovem e o consumo: Hábitos de
consumo; Publicidade e Marketing; Defesa
do consumidor.
● O Mundo à nossa volta: Ameaças ao meio
ambiente;
2.º Período – +/- 33 aulas
● O Mundo à nossa volta: Questões de
bioética; Intervenção Cívica e solidária.
● O Mundo do Trabalho: O mundo de
trabalho em mudança; O jovem perante as
mudanças.
3.º Período – entre 26 a 30 aulas
● Um Mundo de Muitas Culturas: A
diversidade de culturas de expressão inglesa;
A sociedade multicultural, movimentos de
ação social e voluntariado.

Manual: iTeen 11

AÇÕES ESTRATÉGICAS

PERFIL DO ALUNO

Domínio: COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
O aluno deve ser capaz de:

Serão implementadas ações
estratégicas que promovam:

●Compreensão oral
Compreender vários tipos de discurso e seguir
linhas de argumentação dentro das áreas
temáticas apresentadas, integrando a sua
experiência e mobilizando conhecimentos
adquiridos em outras disciplinas; interpretar
atitudes, emoções, pontos de vista e
intenções do(a) autor(a) e informação
explícita e implícita em diversos tipos de texto
●Compreensão escrita
Ler, compreender e identificar diversos tipos
de texto; interpretar informação explícita e
implícita em diversos tipos de texto, pontos
de vista e intenções do(a) autor(a).
●Interação oral
Interagir com eficácia, participando em
discussões, defendendo pontos de vista;
interagir, pedindo clarificação, reformulação
e/ou repetição; usar formas alternativas de
expressão e compreensão, recorrendo à
reformulação do enunciado para o tornar
mais compreensível.

● Comunicar eficazmente em
contexto
Utilizar a língua inglesa no registo
apropriado à situação, recorrendo a
vocabulário
e
expressões
idiomáticas, bem como estruturas
frásicas diversas, revelando àvontade na comunicação em
situações reais.
● Colaborar em pares e pequenos
grupos
Participar em atividades de par e
grupo,
revelando
inteligência
emocional em situações conhecidas e
novas; interagir com o outro,
pedindo clarificação e/ou repetição,
aceitando feedback construtivo para
atingir o objetivo proposto.
● Utilizar a literacia tecnológica para
comunicar e aceder ao saber em
contexto
Comunicar online a uma escala local,
nacional e internacional; demonstrar
autonomia
na
pesquisa,
compreensão e partilha dos

●Comunicador

● Conhecedor / Sabedor/ Culto /
Informado

●Sistematizador/Comunicador
● Analítico

●Comunicador
● Crítico
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Conteúdos Gramaticais:
●Verb Tenses;
● Verb+infinitive/ gerund/ to infinitive
●Relative Clauses
●Connectors
●Conditional sentences
●Word Formation
●So and such
●Verbs with prepositions
●Passive Voice: Impersonal Constructions
●have/get something done
● I wish/if only

●Interação escrita
Responder a um chat e carta, de modo
estruturado, atendendo à sua função e
destinatário, dentro das áreas temáticas,
integrando a sua experiência e mobilizando
conhecimentos adquiridos em outras
disciplinas.
●Produção oral
Exprimir-se de forma clara sobre as áreas
temáticas apresentadas; produzir enunciados
para descrever, narrar e expor informações e
pontos de vista.
●Produção escrita
Planificar e produzir, de forma articulada,
enunciados para descrever, narrar e expor
informações e pontos de vista; elaborar
textos claros e variados, de modo
estruturado, atendendo à sua função e
destinatário.

resultados obtidos, utilizando fontes
e suportes tecnológicos; contribuir
para
projetos
de
grupo
interdisciplinares.
● Pensar criticamente
Relacionar informação abstrata e
concreta, sintetizando-a de modo
lógico e coerente; revelar atitude
crítica perante a informação e o seu
próprio desempenho, de acordo com
a avaliação realizada.
● Relacionar conhecimentos de
forma a desenvolver a criatividade
em contexto
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.
● Desenvolver o aprender a
aprender em contexto e aprender a
regular o processo de aprendizagem
Avaliar os seus progressos como
ouvinte/leitor, integrando a
avaliação realizada de modo a
melhorar o seu desempenho;
reformular o seu desempenho oral e
escrito de acordo com a avaliação
obtida; realizar atividades de auto e
heteroavaliação, tais como
portefólios, diários e grelhas de
progressão de aprendizagem.

● Comunicador/Crítico/ Analítico

● Questionador

●Autónomo
●Responsável
● Sistematizador / Organizador
●Sistematizador/organizador

●Autoavaliador/ Autorregulador
das aprendizagens adquiridas.
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Domínio: COMPETÊNCIA INTERCULTURAL
●Reconhecer realidades interculturais
distintas:
● Conhecer o seu meio e a sua identidade;
●Falar sobre realidades do seu meio cultural
por oposição a outras culturas;

●Tarefas de pesquisa sustentada por
critérios;
● Recolha de dados e opiniões para
a análise de temáticas em estudo;
● Análise, discussão e aceitação de
pontos de vista diferentes;
●Confronto de ideias e perspetivas
distintas sobre a abordagem de um
problema;
● Tarefas de síntese;

Domínio: COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
Comunicar eficazmente em contexto:
●Utilizar vocabulário e expressões
idiomáticas correntes e estruturas frásicas
diversas;

● Registo de observações e
relatórios de atividades segundo
critérios e objetivos;

Colaborar em pares, em grupos e em equipa:
●Interagir com o outro aceitando feedback
construtivo para atingir objetivos;

●Planeamento, organização e
apresentação de uma tarefa de
pares, de um trabalho de grupo ou
em equipa, minimizando possíveis
diferenças e discordâncias.

● Reformular o desempenho oral e escrito de
acordo com a avaliação obtida.

● Indagador / Investigador
●Respeitador da diferença/do
outro

●Autoavaliador / Participativo /
Colaborador

●Tarefas de planificação, revisão e
monitorização de saberes.

DATA: SETEMBRO DE 2020
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