
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

                                                        Cultura, Língua e Comunicação (CLC)

Planificação de Língua Estrangeira 

 
Competências de uso da Língua

Competências de interpretação 
 Ouvir/Ver: 

- Compreensão de textos simples, breves e claros 
relacionados com aspetos da vida quotidiana e/ou 
com as áreas de interesse dos adultos 
- Compreensão das ideias gerais de um texto em língua 
corrente sobre aspetos relativos aos tempos livres, 
bem como a temas atuais e assuntos do interesse 
pessoal e/ou profissional dos adultos, quando o 
discurso é claro, pausado e adequado ao seu nível 
linguístico 
- Compreensão do conteúdo informativo simples de 
material audiovisual (entrevista, conversa telefónica, 
conversa informal entre pares, outros) 
 

 Ler 
- Compreensão de textos curtos e simples sobre 
assuntos do quotidiano, variando o grau de 
complexidade dos textos de acordo com as 
competências evidenciadas pelos adultos 
- Deteção de informação previsível concreta em textos 
simples de uso comum (conversa telefónica, 
entrevista, outros) 
- Compreensão de textos simples em língua corrente 
sobre assuntos do quotidiano e relacionados com as 
áreas de formação e/ou atividade profissional dos 
adultos 
- Perceção de acontecimentos relatados, assim como 
sentimentos e desejos expressos 
- Comunicação em situações do quotidiano implicando 
troca de informação simples e direta sobre assuntos e 
atividades correntes, variando o grau de complexidade 
dos textos de acordo com as competências 
evidenciadas pelos adultos 
-Participação em conversações curtas, com recurso a 
vocabulário circunscrito, sem necessidade de 
sustentar, aprofundar ou prolongar os diálogos
- Participação, com preparação prévia, em conversas 
simples sobre assuntos de interesse pessoal ou geral 
da atualidade 
 
Competências de produção 

 Falar / Escrever 
- Uso de frases simples e curtas para falar da família, 
dos outros e do seu percurso pessoal, variando o grau 
de complexidade dos textos de acordo com as 
competências evidenciadas pelos adultos 
- Produção, simples e breve mas articulada, de 
enunciados para narrar, descrever, expor informações 
e pontos de vista 
- Comunicação em situações do quotidiano que 
exigem apenas troca de informação simples e direta 
sobre assunto e atividades correntes 
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uso da Língua Domínios de Referência 

Compreensão de textos simples, breves e claros 
relacionados com aspetos da vida quotidiana e/ou 

um texto em língua 
corrente sobre aspetos relativos aos tempos livres, 
bem como a temas atuais e assuntos do interesse 
pessoal e/ou profissional dos adultos, quando o 
discurso é claro, pausado e adequado ao seu nível 

nformativo simples de 
material audiovisual (entrevista, conversa telefónica, 

Compreensão de textos curtos e simples sobre 
assuntos do quotidiano, variando o grau de 
complexidade dos textos de acordo com as 

Deteção de informação previsível concreta em textos 
simples de uso comum (conversa telefónica, 

Compreensão de textos simples em língua corrente 
sobre assuntos do quotidiano e relacionados com as 

reas de formação e/ou atividade profissional dos 

Perceção de acontecimentos relatados, assim como 

Comunicação em situações do quotidiano implicando 
troca de informação simples e direta sobre assuntos e 

correntes, variando o grau de complexidade 
dos textos de acordo com as competências 

Participação em conversações curtas, com recurso a 
vocabulário circunscrito, sem necessidade de 
sustentar, aprofundar ou prolongar os diálogos 

Participação, com preparação prévia, em conversas 
simples sobre assuntos de interesse pessoal ou geral 

Uso de frases simples e curtas para falar da família, 
variando o grau 

de complexidade dos textos de acordo com as 

Produção, simples e breve mas articulada, de 
enunciados para narrar, descrever, expor informações 

no que 
exigem apenas troca de informação simples e direta 

DR1- Contexto Privado  
(17 tempos de 45’) 

 

 O Mundo Pessoal e 
- Identificação pessoal
- Família
- Rotinas
- Divisões da casa 
- Vida na cidade e no campo 

 
 
A Língua Inglesa
Em função do 
aprendente o professor deverá selecionar 
os itens gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem
 

DR2- Contexto Profissional 
(17 tempos de 45’) 

  A Vida Profissional
- Profissões e locais de trabalho
- Meios de transporte 
- Produtos e serviços
- Comportamentos saudáveis 

 
 
A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem
 

 
 

DR3- Contexto Institucional 
(17 tempos de 45’) 

 
 

 O Mundo Tecnológico
- Equipamentos tecnológicos 
- Media e Informação 
- Comunicação na era digital 

 
 
A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem

 

Inglês (50h) 

Temas 
O Mundo Pessoal e Quotidiano 

Identificação pessoal (NG - SF) 
Família 
Rotinas 
Divisões da casa (NG – UM) 
Vida na cidade e no campo (NG – UM)  

A Língua Inglesa 
Em função do diagnóstico da situação do 
aprendente o professor deverá selecionar 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

A Vida Profissional 
Profissões e locais de trabalho 
Meios de transporte (NG – UM) 
Produtos e serviços 
Comportamentos saudáveis (NG – S) 

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

O Mundo Tecnológico 
Equipamentos tecnológicos (NG – TIC) 
Media e Informação (NG – TIC)  
Comunicação na era digital (NG – TIC) 

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 



- Participação em conversações curtas, com recurso a 
vocabulário circunscrito, sem necessidade de 
sustentar, aprofundar ou prolongar os diálogos
- Participação, com preparação prévia, em conversas 
simples sobre assuntos de interesse pessoal ou geral 
da atualidade 
- Escrita de textos curtos e simples relacionados com 
aspetos da vida quotidiana 
- Escrita de textos simples e estruturados sobre 
assuntos conhecidos e do seu interesse 
- Intervir tendo em conta que os percursos individuais 
são afetados pela posse de diversos recursos, 
incluindo competências ao nível da cultura, da língua e 
da comunicação 
- Agir em contextos profissionais, com recurso aos 
saberes em cultura, língua e comunicação 
- Formular opiniões críticas mobilizando saberes vários 
e competências culturais, linguísticas e 
comunicacionais 
- Identificar os principais fatores que influenciam a 
mudança social, reconhecendo nessa mudança o papel 
da cultura, da língua e da comunicação 

50 horas de formação (67 tempos de 45’) dividid

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Participação em conversações curtas, com recurso a 
vocabulário circunscrito, sem necessidade de 
sustentar, aprofundar ou prolongar os diálogos 

com preparação prévia, em conversas 
simples sobre assuntos de interesse pessoal ou geral 

Escrita de textos curtos e simples relacionados com 

Escrita de textos simples e estruturados sobre 

Intervir tendo em conta que os percursos individuais 
são afetados pela posse de diversos recursos, 
incluindo competências ao nível da cultura, da língua e 

Agir em contextos profissionais, com recurso aos 

Formular opiniões críticas mobilizando saberes vários 

Identificar os principais fatores que influenciam a 
mudança social, reconhecendo nessa mudança o papel 

DR4- Contexto 
Macroestrutural 

(16 tempos de 45’) 

 
 Um Mundo em Mudança

-  Valores e atitudes 
- Atividades de lazer
- Mudanças sociais (na comunidade, na 
educação

 
 
A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem

divididos em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4.

  

Um Mundo em Mudança 
Valores e atitudes (NG – SF) 

Atividades de lazer 
Mudanças sociais (na comunidade, na 

educação e no trabalho) (NG – SF) 

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

s em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 



EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

                                                        Cultura, Língua e Comunicação (CLC)

Planificação de Língua Estrangeira 

 
Competências de uso da Língua

Competências de interpretação 
 Ouvir/Ver: 

 - Compreensão de discursos fluidos e capacidade de 
seguir linhas de argumentação dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência, integrando a 
sua experiência e mobilizando conhecimentos 
adquiridos em outros módulos de formação 

 - Compreensão de noticiários e programas de 
atualidade sobre assuntos correntes, em suportes 
variados 

 -  Compreensão de informações sobre tópicos do 
quotidiano e relacionados com o trabalho 

 -  Identificação de aspetos gerais e específicos de 
mensagens orais 
 
 Ler 
-   Compreensão de diversos tipos de texto, dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência, 
recorrendo, de forma adequada, à informação visual 
disponível, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outros módulos de 
formação 
- Compreensão de textos extensos, de caráter literário 
e não literário 

 - Compreensão de informações técnicas, como livros 
de instruções e folhetos informativos, entre outros, 
equipamentos usados no dia-a-dia 

 - Leitura de textos de forma autónoma, apropriando
se do texto lido através da utilização de pausas, 
inflexões e velocidades diferentes, de forma a criar 
expressividade na leitura 

 - Leitura e interpretação de textos longos de forma a 
reunir e cruzar informações de fontes diversas

 -  Leitura e interpretação de textos literários de 
autores de mérito e impacto reconhecidos 

 -   Compreensão de instruções escritas complexas
  
 Competências de produção 

 Falar 
- Interação eficaz em língua estrangeira, participando 
ativamente em discussões dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência, defendendo 
pontos de vista e opiniões, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 
em outras situações de aprendizagem formal, informal 
e não formal 

 -   Mobilização de recursos linguísticos de forma a 
relacionar informação proveniente de fontes e áreas 
diversificadas 

 -   Resumo e síntese de informação de modo lógico e 
coerente 

 -   Exposição oral de raciocínios, opiniões, ideias e 
ideais de forma estruturada e sustentada com 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

NÍVEL SECUNDÁRIO 
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Cultura, Língua e Comunicação (CLC) 

Planificação de Língua Estrangeira – Continuação – Inglês (50h)

de uso da Língua Domínios de Referência 

Compreensão de discursos fluidos e capacidade de 
seguir linhas de argumentação dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência, integrando a 

mobilizando conhecimentos 
 

Compreensão de noticiários e programas de 
atualidade sobre assuntos correntes, em suportes 

Compreensão de informações sobre tópicos do 

Identificação de aspetos gerais e específicos de 

Compreensão de diversos tipos de texto, dentro dos 
tópicos abordados nos domínios de referência, 
recorrendo, de forma adequada, à informação visual 

experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outros módulos de 

Compreensão de textos extensos, de caráter literário 

Compreensão de informações técnicas, como livros 
de instruções e folhetos informativos, entre outros, de 

Leitura de textos de forma autónoma, apropriando-
se do texto lido através da utilização de pausas, 
inflexões e velocidades diferentes, de forma a criar 

longos de forma a 
reunir e cruzar informações de fontes diversas 

Leitura e interpretação de textos literários de 

Compreensão de instruções escritas complexas 

em língua estrangeira, participando 
ativamente em discussões dentro dos tópicos 
abordados nos domínios de referência, defendendo 
pontos de vista e opiniões, integrando a sua 
experiência e mobilizando conhecimentos adquiridos 

zagem formal, informal 

Mobilização de recursos linguísticos de forma a 
relacionar informação proveniente de fontes e áreas 

Resumo e síntese de informação de modo lógico e 

ões, ideias e 
ideais de forma estruturada e sustentada com 

DR1- Contexto Privado  
(17 tempos de 45’) 

 

 Equipamentos e 
- Equipamentos domésticos 
- Tarefas domésticas 
- Eu e o 
- Ameaças ambientais 
- Energias Renováveis 
 

A Língua Inglesa
Em função do diagnóstico da situação do 
aprendente o professor deverá selecionar 
os itens gramaticais, 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem

DR2- Contexto Profissional 
(17 tempos de 45’) 

 Comunicação no Trabalho
- Equipamentos profissionais 
- Comunicação no trabalho
- Experiências profissionais e 

qualificações 
 

A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução 
aprendizagem
 

 
 

DR3- Contexto Institucional 
(17 tempos de 45’) 

 
 

 Sistemas Financeiros e Monetários
- Comunicação organizacional 
- Sistemas monetários 
- Intervenção em contextos 

institucionais (reclamação / 
(NG –

 
 

A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem

 

Inglês (50h) 

Temas 
Equipamentos e Impactos Ambientais 

Equipamentos domésticos (NG – EST) 
Tarefas domésticas (NG – EST) 
Eu e o ambiente (NG – AS) 
Ameaças ambientais (NG – AS) 
Energias Renováveis (NG – AS) 

A Língua Inglesa 
Em função do diagnóstico da situação do 
aprendente o professor deverá selecionar 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

Comunicação no Trabalho 
Equipamentos profissionais (NG – EST) 
Comunicação no trabalho (NG – EST) 
Experiências profissionais e 
qualificações  

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

Sistemas Financeiros e Monetários 
Comunicação organizacional (NG – GE) 
Sistemas monetários (NG – GE) 

Intervenção em contextos 
institucionais (reclamação / sugestão) 

– EST) 

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 



argumentação adequada 
 - Construção de respostas estruturadas e coerentes 

recorrendo a mecanismos de encadeamento de 
conversação 
 
 Escrever 

 -   Elaboração de textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
dentro dos tópicos abordados nos domínios de 
referência, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outros módulos de 
formação 

 -   Mobilização de recursos linguísticos de forma
relacionar informação proveniente de fontes e áreas 
diversificadas 

 -   Resumo e síntese de informação de modo lógico e 
coerente 

 -  Registo de notas como forma de regulação do 
quotidiano 

 -  Produção de textos de caráter autobiográfico: cartas, 
memórias, diários 

 -   Produção de textos de caráter transacional
 - Descrição de experiências, sentimentos e 

acontecimentos do contexto pessoal, profissional ou 
institucional 

 - Produção de textos de reflexão crítica e 
argumentativa sobre assuntos de caráter abstrato,
relacionados com as suas vivências, o seu ideário e, 
sempre que possível, cruzados com as temáticas dos 
diversos módulos de formação 

50 horas de formação (67 tempos de 45’) dividid

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Construção de respostas estruturadas e coerentes 
recorrendo a mecanismos de encadeamento de 

Elaboração de textos claros e variados, de modo 
estruturado, atendendo à sua função e destinatário, 
dentro dos tópicos abordados nos domínios de 
referência, integrando a sua experiência e mobilizando 
conhecimentos adquiridos em outros módulos de 

Mobilização de recursos linguísticos de forma a 
relacionar informação proveniente de fontes e áreas 

Resumo e síntese de informação de modo lógico e 

Registo de notas como forma de regulação do 

Produção de textos de caráter autobiográfico: cartas, 

Produção de textos de caráter transacional 
Descrição de experiências, sentimentos e 

acontecimentos do contexto pessoal, profissional ou 

Produção de textos de reflexão crítica e 
argumentativa sobre assuntos de caráter abstrato, 
relacionados com as suas vivências, o seu ideário e, 
sempre que possível, cruzados com as temáticas dos 

 

DR4- Contexto 
Macroestrutural 

(16 tempos de 45’) 
 
 
 
 
 

 Competências na era digital
- Os jovens na era digital: competências 
comunicacionais, relacionais e 
tecnológicas) 
- A língua como veículo cultural 
UM) 
- Fatores de mudança social 
 
 

A Língua Inglesa
O professor deverá selecionar os itens
gramaticais, léxico
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem

divididos em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4.

  

Competências na era digital 
Os jovens na era digital: competências 

comunicacionais, relacionais e 
tecnológicas) (NG – TIC) 

A língua como veículo cultural (NG – 

Fatores de mudança social (NG – SF) 

A Língua Inglesa 
professor deverá selecionar os itens 

gramaticais, léxico-semânticos ou 
fonológicos necessários para o 
desenvolvimento das competências e para 
a consecução dos objetivos de 
aprendizagem. 

eferência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
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Unidade de Competência Domínio de Referência Competências 
 

STC 7 
SABERES FUNDAMENTAIS 

 
 

Identificar, compreender e agir 
criticamente em questões relacionadas 
com a visão científica do individuo, da 

sociedade e do universo. 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- O Elemento 
Mobilizar o saber formal para o reconhecimento do 
elemento como uma unidade estrutural e 
organizativa. 

 
DR2- Contexto Profissional 

 
 
 
 

DR2- Processos e Métodos Científicos 
Recorrer a processos e métodos científicos para 
atuações em diferentes domínios da vida social. 
 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Ciência Controvérsias Públicas 
Intervir racional e criticamente em questões políticas 
com base em conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 
 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Leis e Modelos Científicos 
Mobilizar o saber formal na interpretação de leis e 
modelos científicos num contexto de coexistência de 
estabilidade e mudança. 
 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 

STC 5 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 
 

Identificar, compreender e intervir em 
situações onde as TIC sejam 

importantes no apoio à gestão do 
quotidiano, a facilidade de transmissão 

e difusão de informação socialmente 
controlada, reconhecendo que a 

relevância das TIC tem consequências 
na globalização das relações. 

 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Comunicações Rádio 
Entender a utilização das comunicações rádio em 
diversos contextos familiares e sociais  

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Micro e Macro eletrónica 
Perspetivar a interação entre a evolução tecnológica 
e as mudanças nos contextos e qualificações 
profissionais  

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Medida e Informação 
Discutir o impacto dos media na construção da 
opinião pública  

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Redes e Tecnologias 
Relacionar a evolução das redes tecnológicas com as 
redes sociais  

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 
 
 



 

   
 

 

STC 6 
URBANISMO E MOBILIDADE 

 
 
 

Identificar, compreender e intervir em 
questões de relação entre habitação, 

meios de subsistência, relacionamento 
social e mobilidade em ambiente rural 

ou urbano, na perspetiva da 
contribuição para a harmonização e 

melhoria da qualidade de vida.  

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Construção e Arquitetura 
Associar conceitos de construção e arquitetura à 
integração social e à melhoria do bem-estar 
individual 

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Ruralidade e Urbanidade 
Promover a qualidade de vida através da 
harmonização territorial em modelos de 
desenvolvimento rural ou urbano 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Administração, Segurança e Território 
Mobilizar informação sobre o papel das diferentes 
instituições no âmbito da administração, segurança e 
território 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Mobilidades Locais e Globais 
Reconhecer diferentes formas de mobilidade 
territorial – local e global – e sua evolução 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
 

 
 

STC 3 
SAÚDE 

 
 

Compreender que a qualidade de vida e 
bem-estar implicam a capacidade de 

acionar fundamentada e 
adequadamente intervenções e 

mudanças bio comportamentais, 
identificando fatores de risco e de 

proteção, e reconhecendo na saúde 
direitos e deveres em situações de 

intervenção individual e do coletivo. 

DR1- Contexto Privado 
 
 
 

DR1- Cuidados Básicos 
Adotar cuidados básicos de saúde em função de 
diferentes necessidades e situações de vida 

DR2- Contexto Profissional 
 
 
 
 

DR2- Riscos e Comportamentos Saudáveis 
Promover comportamentos saudáveis e medidas de 
segurança e prevenção de riscos, em contexto 
profissional 

DR3- Contexto Institucional 
 

DR3- Medicinas e Medicação 
Reconhecer os direitos e deveres dos cidadãos e o 
papel da componente científica e técnica na tomada 
de decisões racionais relativamente à saúde 

DR4- Contexto Macroestrutural DR4- Patologias e Prevenção 
Prevenir adequadamente patologias em função da 
evolução das realidades sociais, científicas e 
tecnológicas 

50 Horas de formação divididas em 4 domínios de referência DR1, DR2, DR3 e DR4. 
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