
 
 

PLANIFICAÇÃO MODULAR 

ANO LETIVO 2018 / 2019 

 
CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE AUXILIAR DE SAÚDE 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS (continuação) 

  Nº TOTAL de MÓDULOS: 3 (7,8 e 9)        Nº de HORAS: 72               Professora: Mª João Gonçalves 

 

 

Módulo 

 
Dimensão Sociocultural 

Domínios de referência 

 
A língua Inglesa: 

Palavra/Frase/Prosódia 

 

Nº de 
aulas 

 
 

 
Módulo 7  

Young People 

and 

consumerism 

•Hábitos de consumo 
(alimentação, moda e vestuário, 
entretenimento) 

•Publicidade e marketing (marcas 
e logos, estratégias e linguagens 
nos diferentes media) 

•Defesa do consumidor 
(publicidade enganosa, 
organizações de defesa do 
consumidor) 

• Formação de nomes por derivação e 

composição  

•Comparativos e superlativos irregulares / 

intensificação  

• Usos de determinantes indefinidos: 

quantifiers 

• Advérbios e locuções adverbiais  

• Gerúndio  

• Frase composta por subordinação: 

adverbial (final, temporal …) 

 

 

24horas=      

32 

Tempos 

de 45 

minut

os 

 
 
 

 
Módulo 8 
 
The World of 
Work 

 

 

 - O mundo do trabalho em 
mudança  

 

- alteração de ritmos e locais de 
trabalho (flexibilização de horário, 
criação de espaços de lazer, a casa 
como local de trabalho, …)  

• condições de trabalho   (saúde e 
higiene, segurança, ambiente de 
trabalho, …)  

• a formação ao longo da vida  
- O jovem perante as mudanças.  

• diversidade de percursos (gap 
year, time-off, voluntariado, …)  

• escolha de atividades 
profissionais  
• lazer 

 

•Preposições e Locuções prepositivas  

•Conjunções e Locuções conjuntivas  

• Pronomes relativos  

•Frase composta por subordinação: adjetiva  
•Frase composta por subordinação: 
adverbial (causal, concessiva, …)  

•Prosódia: entoação, ritmo, acento 

 

 
24h= 

32 Tempos 

de 45 

minut

os 

 

 
 

VILA FLOR 



 
 
 
 
 

Módulo 9 

Communication 
in the 
Professional 
World 

 

 

- A internacionalização do 

mundo profissional 

 Contactos interculturais 

(atendimento pessoal, contactos 

telefónicos, viagens ao 

estrangeiro, serviço ao cliente,)  

• formas de interação 

(negociação, mediação, gestão 

de recursos humanos, ...)  

- As TIC no mundo profissional  

• novas formas de comunicação 

(cell-phone, e-mail, ...)  

• o comércio internacional:  

e-commerce, e-business, on-line 

banking, …  

• questões de ética: privacidade, 

segurança, propriedade 

intelectual, .. 

 

. • Voz passiva  

• Construções infinitivas  

• get e have com particípio passado 

(causative use)  

• Uso de formas verbais infinitas 

Frase composta por subordinação: 

adjetiva: relativa com antecedente: 

restritiva (defining) e explicativa 

(non-defining)  

• Prosódia: entoação, ritmo, acento 

 

 

 

 

24h = 

32 Tempos 

de 45 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                Total 72h=96 aulas 

                                                                                                     Tempos de 45 minutos 

 


