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Objetivos
Comunicar em inglês de maneira rápida e eficiente;
Adquirir e desenvolver habilidades comunicativas de forma autónoma, que lhes permitam participar em diversas
situações de comunicação;
Desenvolver as capacidades de leitura, interpretação (do que se ouve e do que se lê) e expressão oral e escrita dos
alunos adequando-as ao contexto socioprofissional;
Desenvolver a cultura linguística dos alunos através da revisão e consolidação das principais estruturas da Língua
Inglesa, no âmbito lexical, gramatical e temático;
Ler e traduzir terminologia técnica, orientações técnicas, normas e outros documentos técnicos no âmbito do
contexto socioprofissional.

Resultados da Aprendizagem
Pretende-se com esta Unidade Curricular o desenvolvimento de várias competências que poderão, no final, levar o
aluno a ser capaz de:
Falar fluente, espontânea e eficazmente;
Escrever e traduzir textos claros, detalhados e bem estruturados, relacionados com a sua área de
aprendizagem;
Demonstrar noções básicas fundamentais da língua, ou seja, na gramática, de modo a conseguir um
domínio mais correcto da mesma;
Manifestar capacidade de utilizar, com clareza e correcção, em contextos diversos, a Língua Inglesa;
Exprimir-se de forma clara e detalhada sobre assuntos relacionados com a sua área de aprendizagem.
Conteúdos Programáticos
1. Terminologia técnica, em Língua Inglesa, no âmbito do contexto socioprofissional;
2. O mundo do trabalho;
3. Gramática.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Nos dias de hoje, o conhecimento da Língua Inglesa é uma mais valia em qualquer área de atuação, pelo que os
conteúdos programáticos têm como objectivo preparar os alunos para a sua utilização correta e coerente na sua
rotina profissional.
O programa foi concebido para abordar o uso da Língua Inglesa de forma a comunicar eficazmente,
nomeadamente nas componentes de leitura, compreensão escrita e oral.
Os temas seleccionados mostram a diversidade de temáticas que os alunos poderão encontrar na sua vida
profissional.
Métodos de Avaliação

A avaliação é contínua e resulta do somatório de todas as actividades. Ao longo do semestre são avaliados os
conhecimentos adquiridos através da realização de uma prova de frequência escrita, contribuindo com 60%,
estando definida a nota mínima de 7 valores; e de uma apresentação oral, valendo 20%. Os restantes 20%
representam empenho, participação, assiduidade, pontualidade e o trabalho de aula.
Os alunos com estatuto de trabalhador-estudante terão também de realizar uma prova de frequência escrita,
contribuindo a sua média com 80%, também com nota mínima de 7 valores e uma prova oral, valendo 20%.
Os alunos que vão a exame terão de fazer uma prova escrita que valerá 80% e uma prova oral que terá o valor de
20%.

