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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. usar a língua inglesa como instrumento de acesso e tratamento de informação de forma simples, clara e coerente a um nível B2
2. usar a língua inglesa em situações de comunicação oral e escrita, relevantes para a formação geral e específica do aluno, bem como para o seu desenvolvimento
académico e profissional
3. reconhecer e compreender a terminologia inglesa da sua área de formação específica em situações de comunicação oral e escrita, bem como utilizá-la

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Ter um nível mínimo de B1, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

Conteúdo da unidade curricular
Jogos Olímpicos (Antigos e Modernos): história; Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão; Paralímpicos; Desportos Clássicos vs desportos Radicais; Desporto e
Saúde; Estruturas Linguísticas (preposições, graus dos adjectivos, tempos verbais, ordem das palavras, artigos, pronomes, estrutura das frases interrogativas e
negativas, condicionais, voz passiva, discurso indireto, verbos modais); Modelos Funcionais de Escrita (carta de candidatura, Application Form, CV, E-mail,
relatório).

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Temas:
- Jogos Olímpicos Modernos
- Desportos clássicos vs desportos radicais
- Desporto e Saúde
2. Estruturas Linguísticas:
- Preposições de tempo e espaço, verbos modais
- Graus comparativo e superlativo, tempos verbais
- Ordem das palavras nas frases em inglês
- Artigos definidos e indefinidos e artigo zero, pronomes
- Estruturas frases interrogativas e negativas, orações condicionais, voz passiva, discurso indireto
3. Modelos Funcionais de Escrita:
- Carta de candidatura
- Curriculum vitae (CV)
- E-mail
- Relatório

Bibliografia recomendada
1. Challenger, T. (2012). Football English. Soccer Vocabulary for Learners of English. Enico Books.
2. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.
3. Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2008). Destination Grammar and Vocabulary B2. Macmillan.
4. Wyatt, R. (2007). Check you English Vocabulary for Leisure, Tourism and Travel. A&C Publishers.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Esta disciplina funcionará com base em textos de várias tipologias e proveniências (imprensa escrita ou online, manuais) sobre as áreas temáticas do desporto. A
par destes temas, serão abordadas estruturas gramaticais e vocabulares, bem como modelos funcionais de escrita e desenvolvidas as competências linguísticas
recetivas e produtivas. Será dada prioridade à metodologia baseada em tarefas.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação Contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 60% (teste de avaliação com componente oral)
- Prova Intercalar Escrita - 10%
- Trabalhos Práticos - 30%
2. Avaliação de exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Exame escrito e componente oral)
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