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UFCD 3486 – Língua Inglesa - Informação
Conteúdos

•

•

• Vocabulary within
the topic
• Possessive and
personal determiners
• Prepositions of time
and place

• Informação de
clientes

•
• Propostas de
programas
turísticos

• Negociação e
tomada de
decisões
• The Future – “Will” and •
“Going to”
• The 0 and 1 Conditional
st

• Verificação de
cobranças e
contabilização
de sinais,
antecipações
e vouchers.

Estratégias/Atividades

Recursos/
Materiais

Avaliação

Modalidades:
− Diagnóstica
Compreender textos escritos de natureza − Ficha de avaliação − Formativa
diversificada adequados aos seus
− Sumativa
diagnóstica
desenvolvimentos intelectual, afetivo e
− Quadro
linguístico.
Instrumentos de
avaliação:
− Caderno de
atividades
− Grelhas de registo
de observação na
− Fichas de trabalho
aula do
OUVIR
desempenho dos
− Apresentações e
alunos
animações
Compreender textos orais e audiovisuais
de natureza diversificada adequados aos − Imagens
− Trabalhos
seus desenvolvimentos intelectual,
diversificadas
individuais e/ou de
socioafetivo e linguístico.
− Telemóvel e/ou
grupo
tablet
− Apresentações
− Computador
orais simples
ESCREVER
− Projetor

Duração
ACPA
(aulas)

LER

•

Aprender factos relacionados com os tópicos;

•

Deduzir o significado de novo vocabulário a
partir do contexto;

•

Interpretar pequenos textos;

•

Identificar as ideias principais de um pequeno texto;

•

Aplicar as formas e funções vocabulares e
gramaticais aprendidas;

• Present Simple

• Simple sentences
(affirmative and
interrogative)

Aprendizagens essenciais
Conhecimentos
Capacidades
Atitudes

Conceitos
essenciais

•

Interagir situações básicas;

•

Utilizar as corretas funções da linguagem em
atividades de oralidade;

•

Aplicar o vocabulário técnico na comunicação com os
clientes em língua Inglesa.

•

Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos
para compreender a realidade e para abordar
situações e problemas do dia a dia no mundo do
turismo.

Produzir textos orais e escritos de
natureza diversificada correspondendo
a necessidades específicas de
comunicação.

FALAR
Produzir textos orais e escritos de
natureza diversificada correspondendo a
necessidades específicas de
comunicação.

− Internet
− Fichas de
exploração e/ou
consolidação de
conteúdos
− Fichas de
avaliação

− Pequenos
trabalhos de
pesquisa
− Fichas de
avaliação
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