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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TEMPO AVALIAÇÃO 

 
MÓDULO 6: 
O mundo à nossa volta 
Domínios de Referência 

▪ Problemas ambientais 

▪ Catástrofes naturais e 
causadas pelo homem 
 

▪ Superpopulação 

▪ Comportamento sus-
tentável 
 

▪ Organizações ambien-
talistas 

 
Componente linguística:  
 
a. Competência gramatical 

   - Verbos com prefixos e sufixos; 

   - voz passiva; 

   - conetores de causa, resultado, fi-

nalidade e contraste; 

   - formas verbais no infinitivo; 

   - advébios de modo. 

   
b. Competência lexical 

- Consequências do consumismo;  

- problemas populacionais; 

- crescimento populacional; 

- vida sustentável; 

Competência Comunicativa: 
Compreensão oral  
Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. 
Inferir o sentido de mensagens específicas no texto oral. 
Enumerar os principais desafios/ameaças ao ambiente. 
Identificar questões demográficas, intervenção cívica e soli-
dária, integrando a sua experiência e mobilizando conheci-
mentos adquiridos noutras disciplinas ou UFCD. 
ACPA: (A, B, E, G, I, J) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, E, F,G, I, J) Questionador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 

 
Compreensão escrita 
Ler e inferir o sentido de textos variados identificando voca-
bulário sobre temas relacionadas com o mundo à nossa 
volta. 
Reconhecer caraterísticas de diferentes tipos de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 horas 
(30 aulas 
de 50’) 

 
 

▪ Observação direta 

▪ Formativa 

▪ Autoavaliação 

▪ Heteroavaliação 
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- estilos de vida alternativos; 

- publicidade. 

 

Identificar problemas inerentes ao meio ambiente, às ques-
tões demográficas, ao papel que o indivíduo pode desem-
penhar na sociedade para fazer a diferença. 
ACPA: (A, B, E, G, I,) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, E, F,G, I,) Questionador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 
 

Interação oral  
Interagir, pedindo clarificação, recorrendo à reformulação 
do enunciado para o tornar mais compreensível. 
Interagir com eficácia, participando em discussões, no âm-
bito do meio ambiente. 
Pedir e dar conselhos, fazer sugestões, expressar pontos de 
vista. 
ACPA: (A, B, E, G, I, J) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, D, E, H, I, J) Comunicador 
(A, F, G, I,J) Questionador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 
(A, C, D, F, I, J) Criativo 
(B, C, D, E, F)Participativo|Colaborador 
 

Interação escrita  
Redigir textos, de modo estruturado, atendendo à sua fun-
ção e destinatário, integrando a sua experiência e mobili-
zando conhecimentos adquiridos noutras disciplinas ou 
UFCD. 
ACPA: (A, B, E, G, I) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, D, E, H, I) Comunicador 
(A, F, G, I) Questionador 
(A, B, C, D, G)Crítico|Analítico 
(A, C, D, F, I) Criativo 
(B, C, D, E, F) Participativo|Colaborador 
 

Produção oral  

▪ Sumativa 



TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 
 

 
 

Exprimir-se de forma clara sobre as áreas temáticas apre-
sentadas. 
Produzir, de forma articulada, enunciados para expor 
informações, usando elementos de coesão.  
Descrever, narrar e expressar pontos de vista. 
ACPA: (C, D, F, H, I) Indagador|Investigador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 
(A, C, D, F, I, J) Criativo 
(A, B, C, I, J) Sistematizador|Organizador 
(A, B, D, E, H) Comunicador 

 
Produção escrita  
Planificar e elaborar uma atividade de escrita, de acordo 
com as convenções textuais e sociolinguísticas, dentro das 
áreas temáticas apresentadas, integrando a sua experiência 
e mobilizando conhecimentos adquiridos noutras discipli-
nas ou UFCD reformulando-os no sentido de os adequar à 
tarefa proposta (100-120 palavras). 
ACPA: (C, D, F, H, I) Indagador|Investigador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 
(A, C, D, F, I) Criativo 
(A, B, C, I) Sistematizador|Organizador 
(A, B, D, E, H) Comunicador 

 
Competência Intercultural: 
Desenvolver a consciência do seu universo sociocultural e 
como este se relaciona com os universos culturais dos ou-
tros, relativizando o seu ponto de vista e sistema de valo-
res culturais, demonstrando capacidade de questionar ati-
tudes estereotipadas perante outras sociedades e culturas. 
Desenvolver atitudes e valores cívicos e éticos favoráveis à 
compreensão e convivência intercultural. 
ACPA: (A, B, E, F,H)   Respeitador do outro e da diferença 
(A, B, E, G, I) Conhecedor|Culto|Informado 
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(A, B, C, D, E, H, I) Crítico|Analítico 
 

Competência Estratégica: 
Pesquisar, selecionar e organizar informação sobre o mundo que 
nos rodeia, utilizando fontes e suportes tecnológicos diversos. 
Mobilizar e desenvolver estratégias autónomas e colaborativas, 
adaptando-as de modo flexível às exigências das atividades pro-
postas. 
Relacionar o que ouve, lê e produz com o seu conhecimento e vi-
vência pessoais, avaliando criticamente as fontes de informação. 
Comunicar online a uma escala local, nacional e internacional. 
Manifestar uma atitude proativa perante o processo de 
aprendizagem. 
Gerir adequadamente o tempo e mobilizar estratégias de 
superação de dificuldades na realização das tarefas. 
Desenvolver a literacia em língua inglesa, adaptando o 
discurso ao registo do interlocutor através do uso adequado de 
vocabulário, de expressões idiomáticas correntes, de estruturas 
frásicas diversas e através da leitura de textos de variada tipolo-
gia e em diferentes suportes. 
ACPA: (C, D, E, F, I) Responsável|Autónomo 
(A, B, C, I) Sistematizador|Organizador 
(A, F, G, I, J) Questionador 
(A, B, C, D, E, H) Crítico|Analítico 
(B, C, D, E, F) Participativo|Colaborador 

 
 
NOTA: Áreas de Competências do Perfil dos Alunos (ACPA): A – Linguagens e textos / B – Informação e comunicação / C – Raciocínio e resolução de problemas /D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo / E – Relacionamento interpessoal / F – Desenvolvimento pessoal e autonomia / G – Bem-estar, saúde e ambiente / H – Sensibilidade estética e artística / I – Saber 
científico, técnico e tecnológico / J – Consciência e domínio do corpo. 

 


