
 

 

 

 
 

UNIDADES PROGRAMÁTICAS: Global Village @ World / Mixed Race / Ready4work / Looking for adventure / Change your mindset / Skills for tomorrow 
 

Conteúdos programáticos Domínios de referência 
Pré-

requisitos 
Instrumentos de 

avaliação 
 

Unit 0  – Let’s Start! 

Revisão de estruturas linguísticas e comunicativas básicas 

Healthy eating habits  

Cultural background  
 

Unit 1 – Global Village @ World 

Vocabulário: False friends /Flying away/ Gap year/ Travel 

abroad  

Gramática: Present perfect /Present perfect vs. Past simple / 

Connectors  
 

Unit 2 – Mixed Race  

Vocabulário: Tolerance /Discrimination/ Human Rights/ 

Dictionary Time  

Gramática: Conditional type 2 / The Gerund (-ing form) / 

The Infinitive vs –ing form  
 

Unit 3 – Ready4work 

Vocabulário: Think big/ Redefine yourself/ Volunteering  

Gramática: Relative clauses /Present perfect 

continuous/Paired Conjunctions  
 

Unit 4 – Looking for adventure 

Vocabulário: Adventure/Summer camp activities/Hobbyist  

Gramática: Past continuous/Past perfect / Connectors  
 

Unit 5 – Change your mindset 

Vocabulário: Peer pressure /Addicted to…/Digital and 

social media /Dictionary time  

Gramática: Reported Speech –statements /Language 

awareness /Reported speech –questions, requests and 

commands / Reported Speech –suggest /explain  
 

Unit 6 – Skills for tomorrow 

Vocabulário: Hoax and reality/Education and technology  

Gramática: Questions Tags /passive voice –Present simple 

and Past simple  
 

Leitura extensiva: “The curious case of Benjamin Button” 
 

Compreensão oral /listening  

. compreender discursos produzidos de forma clara 

. compreender diferentes tipos de texto aúdio/audiovisual desde que 

adequados ao nível de conhecimento do aluno 
 

Leitura/Reading  

. Ler textos adaptados de tipologia diversificada para recolha de 

informação  

. Utilizar dicionários diversificados para consulta 

. Ler textos adaptados de leitura extensiva 
 

Interação Oral/Spoken Interaction  

. Interagir com algum à-vontade sobre assuntos conhecidos, podendo 

pedir ajuda e reformular o discurso  

.Produzir diálogos , com algum à-vontade, sobre tópicos da 

atualidade  
 

Produção Oral/Spoken Production  

. (Re)produzir textos orais, previamente preparados com pronúncia e 

entoação adequadas  

- Produzir, de forma simples e linear, discursos de cunho pessoal  
 

Escrita/Writing 

- Interagir , com relativa facilidade , sobre assuntos de carácter geral  

- Produzir textos, de 80 a 100 palavras, com relativa facilidade , 

utilizando vocabulário frequente , mas diversificado  
 

Domínio intercultural/ Intercultural domain 

- Conhecer personagens e obras célebres de países de expressão 

inglesa  

- Conhecer universos culturais diferenciados  
 

Léxico e Gramática/ Lexis and Grammar  

- Compreender formas de organização do léxico e conhecer algumas 

estruturas do funcionamento da língua com alguma complexidade  

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 
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