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UNIDADES PROGRAMÁTICAS: Make the most of it! / A language of many worlds / Around the world in apps and techs 

 

Conteúdos programáticos Objetivos Pré-requisitos 
Instrumentos de 

avaliação 

 

Make the most of it!  

Áreas temáticas: Holidays and courses abroad;  

Pen friends, hobbies  

Estruturas gramaticais: Revision work: Verb tenses; 

Verbs and prepositions; Relative pronouns.  

 

 

A language of many worlds  

Áreas temáticas: Learning a second language  

Changing languages; English all around; Fitting in. 

Estruturas gramaticais: Adjectives; Past simple and 

past continuous; Past simple and past perfect; 

Compound words; Reported speech. 

 

 

Around the world in apps and techs  

Áreas temáticas: Bright ideas; Hi-Tech; Go digital; 

Space quest  

Estruturas gramaticais: Passive; Double object 

passive; Future tenses; Phrasal verbs ; Be used to + -

ing; Used to + infinitive 

 

-Verificar a aprendizagem de 

conteúdos lexicais e léxico-semânticos 

estudados em anos anteriores. 

 

- Rever/ expandir vocabulário 

 

 - Desenvolver técnicas de trabalho e 

de organização de estudo 

 

- Desenvolver capacidades de 

interpretação e produção textual, 

demonstrando autonomia no uso das 

competências de comunicação. 

 

-Desenvolver as competências 

linguística e comunicativa: 

- Listening 

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

- Desenvolver trabalho de pesquisa  

- Promover o trabalho autónomo 

 

- Competências 

específicas do 3º ciclo 

 

 

 

- Domínio das 

estruturas linguísticas 

e comunicativas 

básicas 

Observação direta na 

sala de aula 

 Oralidade 

 Atitudes 

 

Testes escritos 

 

1 Teste de Listening 

por período 

 

Apresentação de 1 

trabalho oral ou 

prova oral por 

período 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PORTELA E MOSCAVIDE 
ESCOLA SECUNDÁRIA DA PORTELA 
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UNIDADES PROGRAMÁTICAS:  The new world of media; Extensive Reading; Young people around the world 

 

Conteúdos programáticos Objetivos Pré-requisitos 
Instrumentos de 

avaliação 

 

The new world of media 

Áreas temáticas: In print; Broadcast BLVD; "Webbing"; 

Net ties / safe connections?  

Estruturas gramaticais: Linking words and phrases 

/connectors; Prepositional phrases; Defining and non-

defining clauses; Conditional sentences (first and second) 

Adjectives ending in -ed and -ing; Conditional sentences 

(third); Collocations; Future continuous; Verb + object + 

preposition. 

 

Extensive Reading:  

Underwater by Antoinette Moses 

 

Young people around the world  

Áreas temáticas: Young vibes;  Great expectations?; Go 

trendy; "New speeches" 

Estruturas gramaticais: If only /I wish ... ; Modal verbs; 

Had better /would rather; Verb + to - infinitive / gerund; 

Degrees of adjectives; Double comparative; Adverbs 

(formation and types) 

 

 

- Desenvolver técnicas de 

trabalho e de organização de 

estudo 

 

- Desenvolver capacidades de 

interpretação e produção textual, 

demonstrando autonomia no uso 

das competências de 

comunicação. 

 

-Desenvolver as competências 

linguística e comunicativa: 

- Listening 

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

 

- Expandir vocabulário 

 

- Desenvolver trabalho de 

pesquisa 

 

- Promover o trabalho autónomo 

 

- Competências 

específicas do 3º ciclo 

 

 

 

- Domínio das 

estruturas linguísticas 

e comunicativas 

lecionadas 

Observação direta na 

sala de aula 

 Oralidade 

 Atitudes 

 

Testes escritos 

 

1 Teste de Listening 

por período 

 

Apresentação de 1 

trabalho oral ou 

prova oral por 

período 
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