AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AUGUSTO CABRITA – cod 170628
Sede – Escola Secundária Augusto Cabrita – Rª Maria Lamas – Alto do Seixalinho
2830-088 Barreiro
Telefone 21 2059220 / FAX 21 205 92 28 / Email:direcao@aeaugustocabrita.edu.pt

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - GRUPO DISCIPLINAR 330
INGLÊS (opção/oferta curricular) – 12º ANO, NÍVEL 8

PLANIFICAÇÃO ANUAL – 2020/2021
MANUAL: Xplore 12º, Porto Editora

O aluno do 12º ano de Inglês, LE I situa-se no nível B2.1 / B2.2 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 B2.1 / B2.2: Utilizador Independente e criativo (nível avançado); Conselho
da Europa, 2001).
Documentos orientadores:
. Despacho nº 6478/2017, 16 de julho (Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória);
. Despacho n.º 8476-A/2018 , de 31 de agosto que homologa as Aprendizagens Essenciais do Ensino Secundário/ 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 B2.1 / B2.2– Utilizador Independente
e criativo (nível avançado).
ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS
ABCDEFGHIJ-

Linguagens e textos
Informação e comunicação
Raciocínio e resolução de problemas
Pensamento crítico e pensamento criativo
Relacionamento interpessoal
Desenvolvimento pessoal e autonomia
Bem-estar, saúde e ambiente
Sensibilidade estática e artística
Saber científico e tecnológico
Consciência e domínio do corpo
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PLANIFICAÇÃO ANUAL
INGLÊS LE I/ II – FORMAÇÃO ESPECÍFICA – 12º ANO
CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES
Recuperação das aprendizagens
(no decorrer do ano letivo, integradas nas
unidades temáticas)

DOMÍNIO: ÁREAS TEMÁTICAS
1. A Língua Inglesa no Mundo: Evolução da
língua inglesa enquanto fenómeno social,
político e cultural; Diversidade na língua
inglesa.
2. Cidadania e Multiculturalismo: A
Declaração Universal dos Direitos do Homem;
Conviver com a diversidade.

Domínio: COMPETÊNCIA COMUNICATIVA
O aluno deve ser capaz de:
Compreensão oral
• Compreender vários tipos de discurso, 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;
• entender uma interacção entre falantes nativos;
• entender programas, anúncios, instruções e filmes
em língua estandarte.

3. Democracia na Era Global: Tendências nas
sociedades democráticas; Democracia em
mudança.
Compreensão escrita
4. Culturas, Artes e Sociedade: A segunda • Ler, compreender e identificar diversos tipos de
metade do Século XX na literatura, no cinema,
texto;
na música; A diversidade das vozes nos países
• interpretar informação explícita e implícita em
de expressão inglesa.
diversos tipos de texto, pontos de vista e intenções
do(a) autor(a);
● A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA
• ler com alto grau de autonomia;
Diversidade linguística e multicultural em
• entender artigos especializados;
países de expressão inglesa; variedades
• entender e interpretar textos literários.
padrão (Englishes); interação da língua inglesa
com outras línguas; O inglês como língua

MANUAL:
XPLORE 12
AÇÕES ESTRATÉGICAS

Promover estratégias de aquisição de
conhecimento, informação e outros
saberes que impliquem:
• Rigor, articulação e uso consistente de
conhecimentos;
• seleção de informação pertinente;
• organização sistematizada de leitura e
estudo autónomo;
• análise de factos, teorias, situações;
• tarefas de memorização, verificação e
consolidação;
• estabelecimento
de
relações
intradisciplinares e interdisciplinares.
Promover estratégias que envolvam a
criatividade dos alunos:
• Formulação de hipóteses face a um
fenómeno ou evento;
• apresentação de situações onde
determinado conhecimento possa ser
aplicado;
• criação de diferentes formas de abordar
uma situação-problema;
• apresentação de soluções face a um
desafio;

PERFIL DO
ALUNO
• Conhecedor
• Sabedor
• Culto
• Informado

• Comunicador
• Criativo
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• análise de textos ou outros suportes
com diferentes pontos de vista,
sustentando um ponto de vista próprio;
• Comunicar com fluência e de modo espontâneo;
• uso de modalidades diversas para
• expor opiniões e defendê-las com pertinência;
expressar as aprendizagens (por
• participar ativamente em conversas formais e
exemplo, imagens, esquemas);
informais;
•
apresentação de soluções estéticas
• expor ideias e opiniões com precisão e argumentar
criativas pessoais.
com convicção sobre temas complexos;

dominante; línguas em perigo de extinção; o
Interação oral
futuro da língua inglesa.
• CIDADANIA E MULTICULTURALISMO
A Declaração Universal dos Direitos do
Homem; igualdade de direitos e de
oportunidades; Direitos Humanos; o direito à
diferença; grupos étnicos e povos Indígenas;
liberdade religiosa, igualdade de género; luta
pelos
direitos
humanos;
emigração/imigração; refugiados
• DEMOCRACIA NA ERA GLOBAL

• transmitir com segurança informação detalhada;
• descrever claramente e de forma detalhada um
procedimento;
• fazer a síntese de informações e de argumentos
provenientes de fontes diferentes.
Interação escrita

Globalização e o seu impacto; Distribuição da
riqueza; pobreza; desigualdade social;
Cidadania e Educação; participação e
intervenção; liberdade de expressão; a
construção europeia; a União/integração
Europeia; eurocepticismo; cidadania ativa.
• CULTURA, ARTES E SOCIEDADE
The Beat Generation; Democratização das
artes: novos movimentos literários e
culturais; a cultura popular; a arte urbana;
correntes artísticas da segunda metade do
séc. XX nas artes performativas; visibilidade
de vozes femininas; igualdade de género;as
culturas indígenas nos países de expressão
inglesa.

Promover estratégias que desenvolvam
o pensamento crítico e analítico dos
alunos:
• Mobilização do discurso (oral e escrito)
argumentativo;
• organização de debates;
• discussão de conceitos ou factos;
• análise de textos com diferentes pontos
de vista e confronto de argumentos;
• problematização de situações;
• análise de factos, teorias, situações.

• Escrever cartas, mensagens e formulários, de modo
estruturado, atendendo à sua função e destinatário;
• fazer comentários sobre notícias, eventos, filmes,
livros, experiências, sublinhando o que é
importante, tirando notas, resumindo, comentando
e criticando.
Promover estratégias que envolvam por
parte do aluno:
Produção oral

• Exprimir-se, com um grau de clareza, fluência e • Tarefas de pesquisa sustentada por
critérios, com autonomia;
espontaneidade;
•
incentivo à procura e aprofundamento
• descrever, narrar, expor informações e pontos de
de informação;
vista, argumentar.
• recolha de dados e opiniões para análise
de temáticas em estudo.

• Comunicador
• Crítico
• Analítico

• Questionador
• Indagador
• Investigador
• Autónomo
• Responsável
• Sistematizador
Organizador
• Sistematizador
• Organizador
• Autorregulador
das
aprendizagens
adquiridas.
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CONTEÚDOS GRAMATICAIS:
• Vocabulário sobre:
Cultura Sul Africana, O inglês da África do Sul
e da Austrália; Direitos Humanos;
Democracia
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisão de tempos verbais
Voz Passiva e Ativa
Orações Relativas
Orações Condicionais
Inversão do sujeito
Formação de palavras; empréstimos na
língua inglesa;variedades de inglês British
English e American English; Hindi English
Like, as, alike
Phrasal verbs
Discurso Direto e Indireto
Conetores e orações subordinadas
Pronomes
O Conjuntivo
O Genitivo duplo
Verbos Modais

Produção escrita

Promover estratégias que envolvam por
parte do aluno:
• Produzir diferentes tipos de texto, de forma
• Tarefas de síntese, de planificação, de
articulada, clara e detalhada (descrições, narrações,
revisão e de monitorização;
ensaios, críticas, relatórios …);
• registo seletivo;
• fazer a síntese e a avaliação de informações e de
• organização (por exemplo, construção
argumentos tirados de fontes diversas.
de sumários, registos de observações,
relatórios de visitas segundo critérios e
objetivos);
• elaboração de planos gerais, esquemas;
• promoção do estudo autónomo,
identificando os obstáculos e formas de
os ultrapassar.
Promover estratégias que impliquem
por parte do aluno:
• Ações de comunicação unidirecional e
bidirecional (resposta, apresentação,
questionamento e iniciativa).
Promover estratégias que impliquem
por parte do aluno:
• Questionamento de uma situação;
• elaboração de questões para os pares,
sobre temas diversificados;
• autoavaliação.

Domínio: COMPETÊNCIA INTERCULTURAL

Promover estratégias que
requeiram/induzam por parte do aluno:

• Demonstrar interesse em conhecer outras
realidades culturais e alargar conhecimentos acerca • Aceitação ou argumentação de pontos
dos universos socioculturais de outros países;
de vista diferentes;

●Respeitador
da
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diferença/do
• relacionar a sua cultura de origem com outras • respeito por diferenças de
outro
culturas;
características, crenças ou opiniões;
• demonstrar capacidade de questionar atitudes • confronto de ideias/ perspetivas
• Cuidador de si
estereotipadas perante outros povos, sociedades e
distintas.
e do outro
culturas;
• desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos
favoráveis à compreensão e convivência
multicultural.
Promover estratégias envolvendo
Domínio: COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA
tarefas em que, com base em critérios,
se oriente o aluno para a:
●Autoavaliador
• Comunicar eficazmente em contexto.
• Identificação dos pontos fracos e fortes / Participativo /
• Colaborar em pares e em grupos.
Colaborador
das suas aprendizagens;
• Utilizar a literacia tecnológica para comunicar e
• descrição dos processos de pensamento
aceder ao saber em contexto.
usados durante a realização de uma • Responsável
• Pensar criticamente.
• Autónomo
tarefa;
• Relacionar conhecimentos de forma a desenvolver
• melhoria/ aprofundamento de saberes, • Autoavaliador
criatividade em contexto.
tendo em consideração o feedback dos
• Desenvolver o aprender a regular o processo de
pares e do professor;
aprendizagem.
• reorganização do trabalho, individual ou
em grupo, a partir do feedback dado
pelo professor.

DATA: SETEMBRO DE 2020
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