Língua Inglesa I
 9 ECTS

 1.º Ano, 1.º Semestre

| Área Científica
Área de Docência (AD)

| Objetivos de Aprendizagem
Esta

unidade

curricular

pretende

desenvolver

competências

linguísticas

e

comunicativas dos alunos com o objetivo de assegurar uma comunicação eficaz numa
pluralidade de situações:
- Usar apropriada e fluentemente a língua inglesa, revelando interiorização das suas
regras e do seu funcionamento tendo em vista o aprofundamento da competência
comunicativa na língua Inglesa;
- Demonstrar autonomia no uso das competências estratégicas e discursivas para
interpretar e produzir diferentes tipos de texto;
- Entender o papel dos elementos prosódicos na aplicação de técnicas para melhorar
a pronúncia, tendo em vista das competências da comunicação oral;
- Desenvolver a capacidade de utilização de expressões idiomáticas em língua inglesa
na ótica de um desenvolvimento da comunicação escrita e oral;
- Dominar estratégias de superação de dificuldades e resolução de problemas,
valorizando a autonomia como forma de o conseguir e o risco como forma natural de
aprender.

| Conteúdos Programáticos
1. Aprendizagem Autónoma
i experiências de ensino e aprendizagem de Inglês
ii. tipos de motivação
iii. formas de construir autonomia
iv. recursos e métodos
2. As pessoas e os relacionamentos
i. revisão das formas verbais
ii. phrasal verbs

iii. verbos Estado e de eventos
iv. colocações
3. Educação e aprendizado
i. expressões de dúvida e expectativa
ii. condicionais
iii. phrasal verbs com o verbo "think"
4. Viagens
i. os efeitos do turismo
ii. locuções prepositivas
iii. adverbiais de sentença
iv. cláusulas de concessão
5. Atualidades
i. lendo e ouvindo as notícias
ii. palavras que descrevem o tempo
iii. resumindo e discutir notícias
iv. substantivos com duas partes
6. Trabalho e ambição
i. vocabulário do local de trabalho
ii. adjetivos compostos
iii. adjetivos extremos
iv. colocações
v. o futuro do trabalho
vi. momento futuro: expressões e gramática

| Metodologia de Ensino
As metodologias incluirão: temas para discussão; textos escritos e auditivos
autênticos para compreensão, reflexão analítica crítica; a reflexão em problemáticas
da língua e da cultura inglesa. Gramática e língua idiomática serão aperfeiçoadas com
métodos dedutivos através da reflexão do seu uso em contexto.
O processo de ensino e aprendizagem é, quanto à parte presencial, concentrado num
curto período de tempo. A parte a distância baseia-se nas interações e partilha de
ideias entre estudantes e entre estudantes e docente, sendo mediada pela plataforma
interativa de aprendizagem da instituição (Blackboard) e de outros ambientes virtuais
criados para o efeito através de ferramentas digitais como os blogs, wikis, google

drive, entre outras.

