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1º

Nº de aulas
Previstas
16

2º

17

TOTAL

33

Semestres

Tema
Intervir de forma pertinente,
convocando recursos diversificados das
dimensões cultural, linguística e
comunicacional

Subtema

- Interpretação e produção de discursos orais adaptados às situações e
finalidades da comunicação;
- perceção das intenções comunicativas de alcance cultural e ideológico;
-perceção da língua como elemento construtor do universo.
- Registos linguístico/textuais de intervenção socioprofissional;

Revelar competências em cultura,
língua e comunicação adequadas ao
contexto profissional em que se
inscreve

- recurso estruturado a diferentes tipos de texto, como forma de
intervenção profissional: narrativa literária e textos de carácter
autobiográfico;
-domínio de mecanismos linguísticos que viabilizem metodologias de
prospeção: inquéritos e formulários;
-tomada de notas, resumo e síntese de textos informativos para produção de
textos reflexivos em contexto profissional

Formular opiniões críticas, mobilizando
saberes vários e competências
culturais, linguísticas e
comunicacionais

- A importância das aprendizagens não formais nas manifestações culturais
e artísticas;
- os sistemas de comunicação na expressão do pensamento crítico, na
construção entre a opinião pessoal e a opinião pública;
-cultura de globalização e cultura de preservação de identidades: confronto
ou complementaridade;

Identifica os principais factores que
influenciam a mudança social,
reconhecendo nessa mudança o papel
da cultura, da língua e da comunicação

- A influência dos factores culturais, políticos e físicos nos processos de
mudança social ao longo da História;
-Fatores de aceleração da mudança social e cultural na história recente;
-efeitos da globalização das politicas financeiras e seus impactos na gestão
da Cultura, nos seus diferentes aspectos e dimensões;
-os fenómenos de variação e mudança na Língua Portuguesa, como causas e
consequências da intervenção cívica e social no campo do conhecimento;
Perceção da língua como elemento construtor do universo e impulsionador
da evolução das sociedades.

