Programa de PLE – Pós-laboral
Carga horária:

60 horas

Nível:

C1.1

Objetivos de aprendizagem:
Compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus
significados implícitos.
Exprimir-se de forma fluente e espontânea sem precisar de procurar muito as palavras.
Usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, académicos e profissionais.
Exprimir-se sobre temas complexos, de forma clara e bem estruturada, manifestando o
domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão de discurso.
Conteúdos programáticos:
As áreas temáticas não terão que ser absolutamente previsíveis; antes, deverão adequar-se
aos interesses e necessidades do grupo. São, no entanto, de ter em conta as seguintes
referências curriculares:
1. Atualidade portuguesa no contexto da globalização
1.1.
produtos portugueses, relevância socioeconómica, preservação e
modernização.
1.2. questões e dinâmicas sociais
1.3. as artes em Portugal; arte urbana, música tradicional portuguesa
2. Ambiente
3. Portugal (fundação, descobrimentos e contemporaneidade; iconografia e relação
com o passado
Conteúdos do Funcionamento da Língua:

Pretérito perfeito composto do conjuntivo com
conjunções e locuções conjuncionais
Exprimir anterioridade em relação a uma ação já
realizada no passado, a decorrer no presente ou a
acontecer no futuro

Pretérito perfeito composto do conjuntivo em
orações condicionais contrafactuais
Verbos abundantes (particípios duplos)

Referir uma ação concluída em relação a outra
também futura

Futuro composto do conjuntivo com conjunções e
locuções conjuncionais

Referir ações no futuro, anteriores a outras também
futuras
Exprimir dúvida sobre um facto passado
Exprimir incerteza sobre a veracidade de um facto

Futuro composto do indicativo
Condicional simples e composto do indicativo

Expressar ordem, sugestão através das formas
nominais do infinitivo impessoal

Infinitivo pessoal simples e composto

Conjugação pronominal com o futuro imperfeito do
indicativo e com o condicional

Infinitivo impessoal
Expressar a indeterminação do sujeito
Exprimir concessão simples , intensiva, disjuntiva e
absoluta

Orações concessivas com tempos simples e
compostos do conjuntivo

Recursos:
Os documentos para uso didático serão disponibilizados pelo docente.
Outros materiais de apoio complementar serão, também, sugeridos pelo docente
Critérios de avaliação:
A presença é obrigatória em pelo menos 75% das aulas lecionadas.
Avaliação contínua (60%):
Observação direta – 30%:
• participação pertinente nas tarefas – 5%
• cumprimento das tarefas em aula – 10%
• autonomia – 5%
• cumprimento das tarefas extra-aula – 5%
• assiduidade e pontualidade – 5%
Teste escrito – 30%
Avaliação final (40%):
Teste escrito final.

