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Departamento de Línguas Germânicas 

Planificação Anual de Inglês – 12º Ano (continuação) 
Ano letivo 2019 / 2020 

 
Manual adotado: Insight, OUP 
 

 
 1º Período 

17 set- 17 dez 
2º Período 

6 jan - 27 março 

 

3º Período 
14 abril – 04 junho 

 
 

Aulas 
Previstas 

 

± 52 aulas  

 

± 44 aulas  

 

± 30 aulas  

 
Avaliação  escrita 
 

 

1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha 

 

1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha 

 

1 teste ;  
1 teste de listening;  
1 ficha 

 
Avaliação  oral 
 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
apresentação oral; 
atividades na aula 

 
 
Dimensão sócio-
cultural: 
Domínios de 
referência 

 
■ Citizenship and 
multiculturalism: equality of 
rights and opportunities, 
emblematic figures in the 
fight for freedom and rights, 
right to difference, freedom 
of expression, freedom of 
choice 
 
■ Democracy in the global 
era: education, 
environmental issues, 
cultural globalization 
 
■ Cultures, arts and society: 
street culture, street 
graphics, environmental art, 
museum exhibitions, short 
stories, cinema. 

 
■ The English language in the 
world: evolution of English, 
world languages and 
expansionism, English and 
the information society, 
interaction of English with 
other languages 
 
■ Citizenship and 
multiculturalism: right to 
freedom of expression, 
equality of rights and 
opportunities, right to 
difference, immigration 
 
■ Democracy in the global 
era: education, participation, 
globalization 
 
 

 
■ Citizenship and 
multiculturalism: equality of 
rights and opportunities, right to 
freedom of expression 
(Projeto PESES) 
 
■ Democracy in the global era: 
technological advances, digital 
footprints, technology and 
education. 
 

  
 
    

      

 
Língua Inglesa 

 
Itens gramaticais e áreas lexicais correspondentes aos domínios de referência constantes do 
manual e do programa em vigor 
 

 
Leitura extensiva* 

   
Extracto de obra literária 
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*Projeto PESES 12º ANO 
 
 

 
Conteúdo 

programático 
adaptável 

 
Conteúdo 

correspondente 
da Portaria 

 

 
Proposta de estratégia de 

exploração 

 
Tempo letivo 

previsto 

 

 

Cidadania e 
multiculturalismo 
– fomentar a 
comunicação, 
compreensão e 
respeito pelos 
outros; adotar 
atitudes de 
respeito  e um 
comportamento 
positivo face à 
diferença. 
 
Análise de 
extractos de 
obras literárias 
e/ou 
visionamento de 
um filme 
 

 
 
 
■ Abordagem de 
temas 
relacionados com 
raça, 
responsabilidade 
nos 
comportamentos, 
condenação de 
todas as formas 
de violência e 
prevenção de 
situações de 
violência   
 

■ Reflexão sobre 
atitudes e 
comportamentos 
dos adolescentes 
na atualidade 
 
 

 
 
 
- leitura de excertos da obra e 
análise dos mesmos; 
 
-visionamento de um filme  
 
- discussão da temática  
 
- debate; 
  
 

 

 

3 blocos de 90 

minutos 

 
Docentes:  Anatilde Gomes 
        Regina Carvalheiro 
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