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Ano letivo 2015 - 2016 

CURRÍCULO DA DISCIPLINA DE INGLÊS (Nível de continuação) – 10º Ano 

         I- CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

DIMENSÃO SOCIOCULTURAL (TÓPICOS 
TEMÁTICOS) 

LÍNGUA INGLESA 
 

CALENDARIZAÇÃO 

 
-Diagnose e reforço das aprendizagens 
de final do 3º ciclo  
 
I- Um Mundo de Muitas Línguas 
- A Língua Inglesa 

- Contacto com Outras Línguas, 

  Experiências e Culturas 

- Mobilidade, Juventude e Línguas 
 
 
II- O Mundo das Tecnologias 
- Inovação Tecnológica 

- Tecnologia e Mudanças Sociais 

- Exploração de Outros Mundos 

 

 

III- A Comunicação Global 

- Meios de Comunicação 

- Comunicação e Ética 

 

 

IV- Os Jovens no Mundo Global 

- Os Jovens de Hoje 

- Os Jovens e o Futuro 

- As Linguagens dos Jovens 

 
 

 
 . Posição dos adjetivos 
 . Preposições 
 . Tempos verbais 

. Formação de palavras 

. Conectores do discurso 

 . Voz passiva 
 . Orações condicionais 
 . Graus dos adjetivos 
 . Formulação de questões: 
   (Wh- questions e yes/no 
   questions) 

 
. Formas verbais 

. Pronomes e orações relativas 

. Orações de concessão 

(introduzidas por despite/ in spite 

of/ although/ though…) 

. Modal verbs 

. Discurso indireto 

. Phrasal verbs 

 
. Orações condicionais 

. Estrutura passiva com Have/get  

(something) done 

 
 

1º período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2º período 
 
 

 
 
 

 

 
 

3º período 
 
 

 

     II- COMPETÊNCIAS GLOBAIS DO USO DA LÍNGUA A DESENVOLVER: 

 
DE INTERPRETAÇÃO 
 

Compreensão oral: -Compreender um discurso oral em língua inglesa sobre 
os temas abordados nos domínios de referência mobilizando 
conhecimentos de outras disciplinas. 

Compreensão escrita: -Compreender diversos tipos de texto sobre os 
temas abordados nos domínios de referência. 

 
DE PRODUÇÃO 
 

Expressão oral: -Interagir, com eficácia, em língua inglesa, participando em 
discussões sobre temas abordados nos domínios de referência. 
-Emitir e justificar opiniões relacionando conhecimentos de outras 
disciplinas. 

Expressão escrita: -Elaborar textos claros e variados, de modo estruturado, 
atendendo à sua função e destinatário, no âmbito dos temas abordados nos 
domínios de referência e mobilizando conhecimentos de outras disciplinas.  

  

A docente:  

Anabela Pina 


