
 
 

DGEstE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares 
Direção de Serviços Região Alentejo 

 

Escola Secundária de Portalegre 
 

1 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao elaborar este programa para o ensino da língua inglesa aos Cursos Vocacionais, 

tivemos em conta, não só a crescente importância desta língua para a comunicação a 

nível global, mas também a inegável apropriação pelos nossos alunos de todo o género 

de influências culturais dos vários países falantes da língua inglesa. 

Este é um programa simples que teve como base quer o programa dos cursos regulares 

do Ensino Básico, quer o dos Cursos de Educação e Formação, quer ainda os saberes de 

experiência feitos da equipa que o elaborou. 

Propositadamente, foi dada uma carga letiva superior ao módulo 4, por forma a facilitar 

a realização de atividades de motivação, aquisição de pré-requisitos, avaliação 

diagnóstica, trabalho de remediação e/ou de reorientação. 

Apesar da consciência de que os alunos que frequentam estes cursos são alunos que, 

por vezes, apresentam grande desmotivação comprometedora das suas aprendizagens, 

quisemos, ainda assim, dar algumas oportunidades de desenvolvimento de contactos 

com realidades linguísticas e culturais diversificadas, de modo a assegurar o 

desenvolvimento integrado das competências comunicativas e socioculturais, 

fundamentadas em atitudes, valores e competências promotoras da educação para a 

cidadania e de abertura e respeito pela diferença. Acreditamos que a planificação das 

atividades letivas ao longo do ano contempla essa transversalidade. 

A interdisciplinaridade deverá ser posta em prática, ficando essa tarefa a cargo da 

equipa pedagógica do curso. 

Também o trabalho de projeto deverá ser posto em prática com este programa, uma 

vez que desenvolve nos alunos o pensamento crítico e a avaliação de meios e processos. 

CURSO VOCACIONAL 3º CICLO 
INGLÊS – 2º ANO 
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Elenco Modular 

Número Designação Duração 

4 The space around me 23 horas 

5 Young people and globalization 21 horas 

6 The world in the future 21 horas 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

De uma forma geral, os alunos devem: 

• Mobilizar recursos linguísticos na interação verbal, na receção e na produção de 

textos orais e escritos, tendo em vista desempenhos adequados às situações de 

comunicação; 

• Usar linguagens diversas: imagens, gestos, sons, … 

• Mobilizar competências de uso da língua materna e das línguas estrangeiras, no 

sentido da construção de uma competência plurilingue e pluricultural; 

• Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação; 

• Utilizar de forma adequada diferentes tipos de suportes, diferentes tipos de texto, 

novas tecnologias de informação e de comunicação; 

• Tomar decisões/iniciativas no sentido de uma participação adequada em atos 

comunicativos, projetos de trabalho, processos de aprendizagem; 

• Expressar ideias, opiniões e atitudes positivas, demonstrando respeito e tolerância 

para com as diferenças socioculturais. 

• Desenvolver responsabilidade, cooperação e atitudes solidárias na sua prática diária. 

• Usar e desenvolver estratégias para ultrapassar as suas dificuldades e resolver os 

seus problemas. 

• Desenvolver estratégias para a organização do seu processo de auto aprendizagem.       
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OUVIR 

Identificar o tipo e o contexto do enunciado. 

Identificar e descodificar palavras-chave. 

Interpretar atitude, emoções, ponto de vista e intenções do(a) autor(a). 

Interpretar informação explícita em diversos tipos de texto. 

Relacionar o que ouve com o seu conhecimento / vivência pessoal. 

Selecionar informação do texto. 

Reconhecer diferentes padrões de entoação, pronúncia, acentuação. 

Estabelecer relações entre a cultura de origem e a cultura estrangeira. 

Avaliar os seus progressos como ouvinte integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho. 

 

LER 

Confirmar e/ou reformular expectativas. 

Identificar o tipo e o contexto do enunciado. 

Identificar e descodificar palavras-chave. 

Identificar ideias presentes no texto. Reconhecer elementos de coesão e sequência no 

texto. 

Interpretar atitude, emoções, ponto de vista e intenções do(a) autor(a). 

Interpretar informação explícita em diversos tipos de texto. 

Relacionar o que lê com o seu conhecimento/vivência pessoal. 



 
 

DGEstE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares 
Direção de Serviços Região Alentejo 

 

Escola Secundária de Portalegre 
 

4 
 

Utilizar informação paratextual, contextual e intertextual na construção de sentido. 

Selecionar informação do texto. 

Reconhecer a dimensão sociolinguística/cultural do texto e as suas marcas. 

Identificar marcas do texto escrito que introduzem mudança de estratégia discursiva, 

de assunto, de argumentação. 

Avaliar os seus progressos como leitor, integrando a avaliação realizada de modo a 

melhorar o seu desempenho. 

 

FALAR 

Adaptar o registo ao contexto de enunciação. 

Usar elementos convencionados do discurso em sociedade (formas fixas). 

Interagir, pedindo clarificação, reformulação e/ou repetição. 

Usar formas alternativas de expressão e compensação, recorrendo à reformulação e 

ajuste do enunciado de maneira a torná-lo mais compreensível. 

Usar elementos de coesão nos textos produzidos. 

Verbalizar perceções, experiências, opiniões. 

Apresentar informação de uma forma clara e sequenciada. 

Avaliar a sua participação no processo interativo. 

Avaliar os seus progressos como (inter)locutor. 

 

ESCREVER 

Localizar e selecionar informação de fontes diversas de acordo com o assunto 

proposto. 

Organizar informação de acordo com o tipo de texto e registo pretendido. 
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Planificar a atividade de escrita de acordo com o tipo e função do texto e o seu 

destinatário. 

Usar elementos de coesão nos textos produzidos. 

Construir textos adequados às tarefas propostas utilizando uma linguagem e um 

registo apropriados. 

Reformular o trabalho escrito no sentido de o adequar à tarefa proposta.           

Avaliar os seus progressos na produção de textos escritos. 

Reformular o seu desempenho escrito de acordo com a avaliação realizada. 

 

MÓDULO 4 

 

The space around me                                                       

. Asking for and giving information 

. Describing places 

. Directions 

. Simple Present/ Simple past 

MÓDULO 5 

  

Young people and globalization 

           . Fashion 

           . Celebrities 

          . Consumerism 

          . Eating disorders 

          . Adjective degrees (comparative and superlative) 
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MÓDULO 6 

 

The world in the future 

         . Technologies 

         . Future perspectives 

         . Simple future 

         . If-clauses (S present/ S present – S present/ Future) 

 

Para a abordagem dos conteúdos de cada módulo serão fornecidas fotocópias de 

manuais, revistas atuais, em língua inglesa, com artigos, notícias, diálogos e/ou 

pequenos textos em linguagem adequada ao nível de conhecimento dos alunos. Serão 

efetuadas tarefas de compreensão oral com registos diversificados, em Inglês Britânico 

e Americano. A expansão vocabular é contínua e a avaliação modular será feita através 

de: 

 Avaliação Diagnóstica 

 Avaliação Formativa 

 Avaliação Sumativa 

Testes 35%/Trabalhos 15%/ Oralidade 25% 

TIc 5%/ Dossier 5%/ Cidadania 15%  
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Pelo menos, dois instrumentos de avaliação sumativa, sendo um deles, obrigatoriamente, um 

teste, previamente calendarizados e dos quais existam registos escritos da responsabilidade do 

Professor, de acordo com as grelhas e critérios de avaliação. 

 

Na sala de aula: 

• Registo da participação ativa, pertinente e com empenho; 

• Relatórios e outros trabalhos individuais/pares/grupo e respetivas grelhas de 

correção/classificação; 

• Registo de auto e heteroavaliação; 

• Registo de avaliação dos desempenhos orais. 

Fora da sala de aula: 

•  Participação ativa e de qualidade em medidas de apoio pedagógico de remediação e/ou 

desenvolvimento (sempre através de um suporte escrito); 

• Trabalhos de casa 

 


