AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALFREDO DA SILVA
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ALFREDO DA SILVA
PLANIFICAÇÃO

ANO LETIVO – 2020/2021

INGLÊS – 10º ANO
Conteúdos

1º Período + 38 aulas de 50m.

Unidade 0: Get Linked (Liga-te)
- Países de língua inglesa
- Cultura inglesa
Unidade 1: The World of Teens (O Mundo dos Adolescentes)
- Problemas e ansiedades
- Pressão dos pares, relacionamentos, dependências, bullying, gravidez na adolescência, distúrbios alimentares…
- Sonhos e expetativas
- Voluntariado
- Escolha de carreira
- Aparência e gostos
- Autoimagem (celebridades, ídolos, cirurgia estética…)
- Tribos urbanas (música, moda, aparência…)
Unidade 2: A World of Many Languages (Um Mundo de Muitas Línguas)
- Jovens em movimento
- Programas de intercâmbio de estudantes
Nota: Num momento inicial, serão propostas atividades que visem a recuperação das aprendizagens não realizadas /
consolidadas no ano letivo anterior.

Conteúdos

2º Período + 34 aulas de 50m.

Unidade 2: A World of Many Languages (Um Mundo de Muitas Línguas) cont.
- Mantendo o contacto
- Comunicar em inglês
- A língua inglesa
- Variedades do inglês
Unidade 3: Media and Global Communication (Os Media e a Comunicação Global)
- O mundo dos media
- Tipos de programas televisivos / jornais e revistas
- O poder da internet
- Ética no mundo da informática
- Cibercrime

Conteúdos

3º Período + 30 aulas de 50m.

Unidade 4: The World of Technology (O Mundo da Tecnologia)
- Tecnologias que transformam a nossa vida
- Inovações tecnológicas
- Vivendo num mundo tecnológico
- Diferentes tipos de tecnologia
- Outros mundos
- Realidade virtual
- Exploração / turismo espaciais

Processo de avaliação: A avaliação terá um caráter contínuo, sendo utilizados, para além da observação direta, os
seguintes instrumentos de avaliação: atividades de expressão oral, testes sumativos e / ou fichas de trabalho.
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