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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS TEMPO AVALIAÇÃO 

 
MÓDULO 8: 
O mundo do trabalho 
Domínios de Referência 

▪ Setores económicos e 
áreas profissionais 
 

▪ Vantagens profissionais 
 

▪ Condições e locais de 
trabalho e  da atuali-
dade 

 
▪ Sites e locais de oferta 

de emprego 
 

▪ Estágios; 

 
Componente linguística:  
 
a. Competência gramatical 

   - Preposições de lugar e de dire-

ção; 

   - Conjunções correlativas; 

   - pronomes relativos; 

   - orações defining e non-defining; 

   - orações subordinadas adverbiais. 

   
b. Competência lexical 

- Mercado e tipos de trabalho;  

- caraterísticas e interesses pes- 

soais; 

Competência Comunicativa: 
Compreensão oral  

Audição/visionamento de documentos autênticos ou 
pedagogicamente adaptados, para: 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas 
caraterísticas; 
• antecipação e formulação de hipóteses (sobre uma 
entrevista, um relato pessoal, um filme, entre outros); 
• seleção, organização de informação e uso 
progressivamente consistente de conhecimentos; 
• realização de tarefas de memorização, verificação e 
consolidação associadas à compreensão e ao uso do 
saber; 
• reconhecimento de diferentes padrões de entoação, 
pronúncia, acentuação; 
• auto e heteroavaliação do desempenho. 
ACPA: (A, B, E, G, I, J) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 horas 
(29 aulas 
de 50’) 

 
 

▪ Observação direta 

▪ Formativa 

▪ Autoavaliação 

▪ Heteroavaliação 



TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 
 

 
 

 
 

- idioms e expressões relacionadas 

com o mundo laboral 

- o emprego no passado e no pre-

sente; 

- anúncios de emprego online; 

- Curriculum vitae; 

- entrevistas de emprego. 

 

(A, B, C, D, E, I, Questionador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 

 
Compreensão escrita 

Leitura de documentos autênticos ou pedagogica-
mente 
adaptados, para: 
• identificação e descodificação de palavras-chave; 
• identificação de informação paratextual, contextual 
e intertextual; 
• seleção e organização de informação; 
• formulação, confirmação e/ou reformulação de hi-
póteses perante uma situação; 
• reconhecimento de diferentes tipos de texto e suas 
caraterísticas; 
• análise de textos em suportes variados com diferen-
tes pontos de vista, concebendo e sustentando um 
ponto de vista próprio; 
• identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 
ACPA: (A, B, C, D, E, I,) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, C, D, F,G, I,) Questionador 
(A, B, C, D, I) Crítico|Analítico 
 

Interação oral  

Participação em simulações de entrevistas e fóruns 
sobre ritmos, locais e condições de trabalho, diversi-
dade de percursos e escolha de atividades profissio-
nais, entre outros. 
Adequação do discurso ao interlocutor. 
Reconhecimento de diferentes padrões de entoação, 
pronúncia, acentuação. 

▪ Sumativa 
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Reformulação do trabalho individual a partir do feed-
back do professor e dos pares. 
ACPA: (A, B, E, G, I, J) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, D, E, I, J) Comunicador 
(A, F, I, J) Questionador 
(A, B, C, D, G) Crítico|Analítico 
(A, C, D, F, I, J) Criativo 
(B, C, D, E, F, I, J)Participativo|Colaborador 
 

Interação escrita  

Elaboração de textos adequados às tarefas propostas 
(resposta a um anúncio de emprego por e-mail, carta 
e/ou mensagem, entre outros), utilizando uma lingua-
gem e um registo apropriados. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a 
partir do feedback do professor e dos pares. 
Auto e heteroavaliação. 
ACPA: (A, B, E, G, I) Conhecedor|Sabedor|Culto|Informado 
(A, B, D, E, H) Comunicador 
(A, B, D, E, 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  

Identificação de informação específica em diversos 
suportes. 
Análise de textos com diferentes pontos de vista e 
confronto de argumentos para encontrar semelhan-
ças, diferenças e consistência interna. 
Problematização de situações com propostas de solu-
ções. 
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Apresentação de trabalhos disciplinares ou/e interdis-
ciplinares. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a 
partir do feedback do professor e dos pares. 
Auto e heteroavaliação. 
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  

Realização de tarefas de pesquisa, seleção e organiza-
ção de informação com recurso a fontes diversas. 
Planificação da atividade de escrita de acordo com o 
tipo e função do texto e do destinatário. 
Redação de textos coerentes e coesos (e-mail de can-
didatura, elaboração de resposta a um anúncio no 
LinkedIn, entre outros). 
Identificação de pontos fortes e áreas de melhoria. 
Reformulação do trabalho individual ou de grupo, a 
partir do feedback do professor e dos pares. 
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, I) Comunicador 

 
Competência Intercultural: 
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Análise de textos com diferentes pontos de vista e 
confronto de argumentos para encontrar semelhan-
ças, diferenças e consistência interna em universos 
socioculturais distintos. 
Organização de discussões, numa perspetiva discipli-
nar e interdisciplinar, com sustentação de afirmações, 
opiniões ou análise de factos ou dados (diversidade 
de percursos – gap year, time-off, voluntariado, pros-
seguimento de estudos, entre outros). 
ACPA: (A, B, E, F,H)   Respeitador do outro e da diferença 
(A, B, E, G, I) Conhecedor|Culto|Informado 
(A, B, C, D, E, H, I) Crítico|Analítico 
 

Competência Estratégica: 

Pesquisa com base em critérios, com autonomia pro-
gressiva. 
Realização de tarefas de planificação, revisão, monito-
rização e síntese. 
Uso de informação paratextual, contextual e intertex-
tual na construção de sentido. 
Utilização de elementos de coesão nos textos produzi-
dos. 
Elaboração de relatórios de visitas de estudo, segundo 
critérios e objetivos. 
Participação em projetos disciplinares e interdiscipli-
nares. 
Contratualização de tarefas. 
Empreendimento de ações de entreajuda nas tarefas 
de aprendizagem e/ou na sua organização. 
Reformulação do trabalho, individualmente ou em 
grupo, a partir do feedback do professor e dos pares. 
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Identificação dos pontos fracos e áreas de melhoria. 
Leitura de textos informativos e de opinião, bem 
como um conto adaptado, graded reader. 
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 
(C, D, E, F, G, I, J) Responsável|Autónomo 

 
 
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. 

 


