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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

MÓDULO 8 – O Mundo 
do Trabalho 
. O mundo do trabalho 
em mudança: 
 
 
 
 
 
 
 

. O jovem perante as 
mudanças: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
- alteração de ritmos e locais de 
trabalho (flexibilização de horá-
rio, criação de espaços de lazer, 
a casa como local de trabalho, 
…) 
 - condições de trabalho (saúde 
e higiene, segurança, ambiente 
de trabalho, …) 
- a formação ao longo da vida 
 

- diversidade de percursos (gap 
year, time-off, voluntariado, …) 
 CONTEÚDOS GRAMATICAIS 
. Preposições e Locuções prepo-
sitivas 
. Conjunções e locuções conjun-
tivas 
. Pronomes relativos 
. Frase composta por subordina-
ção: adjetiva 
. Frase composta por subordina-
ção: adverbial (causal, concessi-
va, …) 
. Prosódia: entoação, ritmo, 
acento. 

. Descrever características de alguns tipos de texto; 

. Compreender textos variados no âmbito da temática 
do módulo; 
. relacionar informação de várias fontes, sintetizando-
a de modo claro e coerente; 
. escrever textos claros e variados (CV, carta de candi-
datura, anúncio …); 
. caracterizar diversas profissões e locais de trabalho; 
. reconhecer a importância das condições de trabalho 
(segurança, ambiente, qualidade de vida no traba-
lho…); 
. comparar organização laboral e condições de traba-
lho em diversos contextos socioculturais; 
. avaliar criticamente alterações a nível laboral; 
. utilizar uma gama de vocabulário sobre assuntos 
relacionados com o mundo do trabalho; 
. desenvolver capacidades de negociação e de traba-
lho em equipa; 
. utilizar estratégias de superação de dificuldades na 
realização das tarefas; 
. gerir adequadamente o tempo na realização das ta-
refas. 
 
 
 
 

 
 

32 aulas 
(45’) 

= 
24h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. diagnóstica 
 
. formativa: 
 - fichas de trabalho 
 - fichas de pesquisa 
 - testes de avaliação 
 
 
. auto avaliação 
 
 
. hetero avaliação 
 
 
. sumativa 
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MÓDULO 9 – A Comuni-
cação no Mundo Profis-
sional 
. A internacionalização 
do mundo profissional: 
 
 
 
 
. As TIC no mundo profis-
sional: 
 

CONTEÚDOS TEMÁTICOS 
- contactos interculturais (aten-
dimento pessoal, contactos tele-
fónicos, viagens ao estrangeiro, 
serviço ao cliente, …) 
- formas de interação (negocia-
ção, mediação, gestão de recur-
sos humanos, …) 
   
- novas formas de comunicação 
(cellphone, e-mail, …) 
 - o comércio internacional: e-
commerce, e-business, on-line 
banking, … 
- questões de ética: privacidade, 
segurança, propriedade intelec-
tual, … 
CONTEÚDOS GRAMATICAIS 
. Voz passiva 
. Construções infinitivas 
. get e have com particípio pas-
sado (causative use) 
. Uso de formas verbais infinitas 
. Frase composta por subordina-
ção: adjetiva; relativa com ante-
cedente – restritiva (defining) e 
explicativa (non-defining) 
. Prosódia: entoação, ritmo, 
acento. 

. Descrever características de diferentes tipos de tex-
to; 
. compreender textos variados no âmbito da temática 
do módulo; 
. escrever textos claros e variados (agenda, folheto 
informativo, convite, …) 
. identificar e descrever diversas formas de comunica-
ção no mundo profissional; 
. avaliar criticamente o papel da língua inglesa en-
quanto língua de comunicação no mundo profissional; 
. utilizar uma gama de vocabulário sobre assuntos 
relacionados com novas formas de comunicação no 
mundo profissional; 
. demonstrar capacidades de negociação e de traba-
lho em equipa; 
Demonstrar capacidades de interação e comunicação 
intercultural; 
. relacionar informação de várias fontes, sintetizando-
a de modo claro e coerente; 
. utilizar estratégias de superação de dificuldades na 
realização das tarefas; 
. gerir adequadamente o tempo na realização das ta-
refas. 
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