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Curso Profissional Técnico de Multimédia
Número total de aulas de 50 minutos a cumprir no ano letivo no conjunto dos módulos desta disciplina
Módulos
1.º Período

N.º
aulas

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

90

Instrumentos e Critérios de Avaliação
%
Instrumentos complementares
%
Descrição dos Instrumentos

%
%

Módulo 4: “Media and Global Communication”
1 prova escrita no final de cada módulo

80%

Different Media
The Internet
30
Língua Inglesa: modal verbs, connectors expressing
cause, contrast and addition; reported speech

80%
Uma prova oral
(produção/interação/compreensão)

 Participação ativa e pertinente.

25%

 Desempenho de uma tarefa proposta
pelo professor em situação de aula
(leitura, redação de textos, ficha de
trabalho, ditados, pesquisa, audição de
textos, etc).

25%

 Atitudes e comportamento

25%

 Empenho

25%

20%

20%
Módulo 5: “Youth in a Global era”
Teenagers’ problems

2.º Período

7

N.º
aulas

Módulo 5: “Youth in a Global era” (cont.)

Descrição dos Instrumentos
1 prova no final de cada módulo

%

80%

23
Uma prova oral
(produção/interação/compreensão)

 Desempenho de uma tarefa proposta
pelo professor em situação de aula
(leitura, redação de textos, ficha de
trabalho, ditados, pesquisa, audição de
textos, etc).

%
25%

25%

20%

Módulo 6: “The world around us”
 Environmental problems

 Participação ativa e pertinente.

80%

 Teenagers’future
Língua Inglesa: phrasal verbs, reflexive pronouns, the
future, marginal modal verbs, if-clauses type 3,
expressing preference (would rather), giving advice (had
better)

Descrição dos Instrumentos

13

 Atitudes e comportamento

25%

 Empenho

25%

20%
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3.º Período

N.º
aulas

Descrição dos Instrumentos
1 prova escrita no final de cada módulo

%

Descrição dos Instrumentos
 Participação ativa e pertinente.

80%

%
25%

Módulo 6: “The world around us” (cont.)
80%

 Overpopulation
Língua Inglesa: infinitive form, passive voice, adverbs:
formation and comparison, Word formation: suffixes,
conjunctions

17

Uma prova oral
(produção/interação/compreensão)

20%

 Desempenho de uma tarefa proposta
pelo professor em situação de aula
(leitura, redação de textos, ficha de
trabalho, ditados, pesquisa, audição de
textos, etc).

25%

 Atitudes e comportamento

25%

 Empenho

25%

Material básico para a aula
Material básico para a aula: - Manual “Hands On” Módulos 4, 5, 6, fotocópias, caderno e material de escrita. Dicionários quando solicitados pela professora

20%

