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MÓDULO 10
Textos informativos diversos (ciência, técnica, vida)
Competências
nucleares

Compreensão do Oral

Expressão Oral

Leitura

Expressão Escrita

Gramática

Níveis de desempenho
- Saber escutar e compreender
textos expositivos-explicativos.
- Apreender os sentidos dos textos.
- Identificar os temas.
- Reter o essencial de diversos
textos orais.
- Utilizar os recursos prosódicos e
de voz adequados ao objetivo.
Reproduzir
excertos
de
•
programas
radiofónicos
e/ou
televisivos.
•
- Produzir breves exposições,
comunicando de forma clara e
audível.
- Participar ativamente em
situações de interação verbal.
- Apreender os sentidos de
diversos
textos
expositivosexplicativos.
- Identificar aspetos específicos da
tipologia textual do módulo.
- Selecionar a estratégia de leitura
adequada ao objetivo.

- Produzir textos de diferentes
tipologias.
Reproduzir
excertos
de
programas
radiofónicos
e/ou
televisivos, a partir da tomada de
notas.
- Identificar classes e subclasses de
palavras.
-Alargar o conhecimento de
paradigmas da conjugação verbal.
- Aplicar as regras da textualidade.
Usar
instrumentalmente
dicionários de verbos conjugados.
Usar
instrumentalmente
dicionários e enciclopédias em
suporte de papel e/ou multimédia.

Procedimentos e
Instrumentos de Avaliação
-Observação (grelhas e registos)
– Testes de
compreensão oral.

- Observação (grelhas e
registos)
Atividade no âmbito expressão
oral: Dramatização;
Debates;
-Apresentações orais.

Nº de tempos
(50m)

1º período

+ ou -Teste de compreensão da
escrita (e produção escrita)
Interpretação de textos;
-Fichas de Trabalho;
-Exercícios de escolha múltipla;
- Quizz
- Escape Room

– Teste de (compreensão da
escrita e de) produção escrita:
resumo, carta, currículo,
formulários

–Teste de gramática
- Fichas formativas diversas:
- Kahoot, Quizz

48 aulas

MÓDULO 11
Textos narrativos e de teatro
Competências
nucleares
Compreensão
do Oral

Expressão Oral

Leitura

Expressão
Escrita

Gramática

Níveis de desempenho

Avaliação

- Saber escutar e compreender textos de
diversas tipologias textuais.
- Apreender os sentidos dos textos.

-Observação (grelhas e
registos)
– Atividade no âmbito da
compreensão oral.
Observação (grelhas e
registos)
– Atividade no âmbito da
expressão oral;
- Dramatização

- Utilizar os recursos prosódicos e de voz
adequados ao objetivo.
- Narrar acontecimentos e situações de
modo a prender a atenção do interlocutor.
-Participar, ativamente, em situações de
interação verbal.

- Apreender os sentidos de textos de
diversas tipologias textuais, com particular
incidência nos narrativos e de teatro.
- Identificar aspetos específicos.
- Selecionar a estratégia de leitura adequada
ao objetivo
- Ler voluntária e continuadamente para
recreação e para obtenção de informação.

- Fazer interagir textos de diversas tipologias
textuais.
- Modificar a tipologia textual mantendo a
informação.
- Exprimir opiniões pessoais sobre textos
lidos (temas, atitudes e valores).
- Identificar classes de palavras.
- Exercitar a pronominalização.
- Aplicar as regras da textualidade, de forma
a constituir um texto gramaticalmente
correto.
- Usar instrumentalmente dicionários e
enciclopédias em suporte de papel e/ou
multimédia.
- Frases simples e complexas.
- Orações coordenadas.

Nº de tempos
(50m)

2º período

+ ou 48 aulas
-Observação (grelhas e
registos)
Teste de compreensão da
escrita (e produção
escrita)
Interpretação de textos;
-Fichas de Trabalho;
-Exercícios de escolha
múltipla;
- Quizz
- Escape Room

-Teste de compreensão da
escrita (e produção
escrita)
Interpretação de textos;
-Fichas de Trabalho;
- Teste de gramática.
Fichas formativas
/informativas diversas:
- Kahoot, Quizz

MÓDULO 12
Textos dos media – notícia, reportagem, entrevista
Competências
nucleares

Compreensão
do Oral

Expressão Oral

Leitura

Expressão
Escrita

Gramática

Níveis de desempenho
- Saber escutar e compreender textos de
diversas tipologias textuais.
- Apreender os sentidos dos textos.
- Distinguir os diferentes géneros do oral.
- Utilizar os recursos prosódicos e de voz
adequados ao objetivo.
Utilizar
recursos
expressivos,
linguísticos e não linguísticos, como
estratégia de adesão.
- Relatar acontecimentos e situações de
modo a prender a atenção do
interlocutor.
- Formular perguntas com clareza, de
forma adequada à situação e ao
interlocutor
e
com
pertinência
relativamente ao assunto. Participar
ativamente em situações de interação
verbal.
- Apreender os sentidos de textos de
diversas tipologias textuais.
- Identificar aspetos específicos.
- Selecionar a estratégia de leitura
adequada ao objetivo.
- Relacionar o verbal e o visual.
- Ler voluntária e continuadamente para
recreação e para obtenção de
informação.
- Produzir textos de diversas tipologias
textuais.
- Elaborar o guião de uma entrevista.
- Relatar acontecimentos e situações.
- Usar a complexidade gramatical
requerida em diferentes géneros do oral.
- Distinguir na frase, o sujeito, o
predicado e os complementos direto e
indireto.
- Identificar as orações subordinadas.

Avaliação

Nº de tempos
(50m)

-Observação (grelhas e
registos)
- Testes de compreensão oral.

-Observação (grelhas e
registos)
– Atividade no âmbito da
expressão oral;
- Debates;
- Apresentações orais;

3º período
+ ou 28 Aulas

-Observação (grelhas e
registos)
-Teste de compreensão da
escrita (e produção escrita)
Interpretação de textos;
-Fichas de Trabalho;
-Exercícios de escolha múltipla;
- Quizz
- Escape Room
-Teste de compreensão da
escrita (e produção escrita)
-Fichas de Trabalho;
-Teste de gramática.
-Fichas formativas diversas:
- Kahoot, Quizz

