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DOMÍNIOS / 

Metas de 

aprendizagem 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAGEM 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADES 

/ESTRATÉGISA 

MATERIAIS 

/RECURSOS 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO e PESO 

→Compreensão 

/Interação 

/Expressão Oral e  

Compreensão 

Escrita/Interação/

Produção Escrita  

 
•Compreender 

expressões e 

vocabulário de uso 

mais frequente 

relacionado com 

aspectos de 

interesse pessoal 

como, por exemplo, 

família, compras, 

trabalho e meio em 

que vivo. 

•Compreender o 

essencial de um 

anúncio e de 

mensagens 

simples, curtas e 

claras.  

• Ler textos curtos 

e simples. 

•Encontrar uma 

informação 

Compreensão 

Oral 

 

 • Identificar e 

compreender 

globalmente as 

mensagens orais 

procedentes de 

diferentes fontes: - 

Professor e os 

colegas - Meios de 

comunicação social 

- Meios de 

reprodução 

(vídeos, cds…)  

• Identificar os 

elementos mais 

importantes da 

mensagem, 

previamente 

solicitados  

• Inferir o contexto 

da mensagem a 

partir da 

informação dada . 

 

Interação 

/Expressão Oral 

→1ª Unidade 

•Recordar fórmulas para 

dar as boas-vindas e 

fazer apresentações 

formal e informalmente. 

•Referir-se a momentos 

específicos do passado. 

•Falar de viagens e de 

férias.  

•Ordenar o discurso. 

•Rever conhecimentos 

sobre o mundo hispano e 

as suas relações com 

Portugal.  

•Criar uma galeria 

fotográfica do grupo. 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

→1ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Interrogativos.  

•Uso da preposição a no 

complemento direto de pessoa. 

•Pretérito indefinido (pretérito 

perfecto simple).  

•Género e número dos 

substantivos e dos adjetivos. 

•Pretérito perfecto (pretérito 

perfecto compuesto). 

• Particípio passado. Contraste 

do uso dos pretéritos perfectos 

(pretérito perfecto e pretérito 

indefinido).  

•Produção dos sons /b/, /d/, 

/g/, /x/, /r  /, /r/, /k/, /s/, 

/l  / e /y/ e ortografia das 

letras g, j, c, k, q, z, b, v, y, ll, r e 

rr. 
LEXICAIS 

•Viagens.  

•Gostos. 

 •Férias. 
CULTURAIS 

•Espanha verde.  

•Revisão de conteúdos culturais 

anteriores: geografia espanhola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º período 

 

26 aulas de 45mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão Oral  

 

- Questionários  

- Exercícios de 

discriminação fonética  

- Preenchimento de 

lacunas  

- Exercícios de 

identificação, associação 

e ordenação  

- Fichas e formulários  

 

 

 

 

 

Compreensão escrita  

 

- Questionários  

- Fichas e formulários  

- Manipulação frásica: 

completamento, 

ordenação, articulação, 

reconstituição, resumo, 

paráfrases.  

 

 

 
 
 - Quadro  

- Livro dos 

alunos  

- Fichas 

informativas e 

de trabalho  

- Leitor de cd  

- Imprensa  

- Mapas  

- Internet  

 - Textos 

variados (do 

manual e 

outros) - 

Apresentações 

multimédia 

(exercícios 

Interativos) -

Imagens 

variadas  

- Powerpoint 
 

 
 

 
 

Serão avaliados na disciplina de Espanhol 

os domínios de comunicação 

(compreensão de textos orais e escritos 

de natureza diversificada, a interação, 

expressão oral e escrita de enunciados, 

a adequação que faz das aprendizagens, 

a utilização de estratégias para 

ultrapassar as suas dificuldades e o 

progresso na construção da sua 

identidade pessoal e social). Dever-se-á 

valorizar a inteligibilidade, a pertinência, 

a progressão, a correção linguística e a 

fluidez, capacidades, atitudes e valores. 

 

 
Domínio cognitivo – 90%  

(Testes e outros trabalhos escritos 70%, 

Oralidade 20%) 

 

 • Compreender  

 • Interagir  

• Produzir  

 

Domínio socioafetivo -  10%  



2 
 

previsível e 

concreta em textos 

simples de uso 

corrente, por 

exemplo, anúncios, 

folhetos, ementas, 

horários. 

•Compreender 

cartas pessoais 

curtas e simples 
 • Comunicar em 

situações simples, 

de rotina do dia-a-

dia, sobre assuntos 

e actividades 

habituais que 

exijam apenas uma 

troca de 

informação simples 

e directa. 

•Participar em 

breves trocas de 

palavras, apesar de 

não compreender o 

suficiente para 

manter a conversa.  

• Utilizar uma série 

de expressões e 

frases para falar, 

de forma simples, 

da família, de 

outras pessoas, 

das condições de 

vida, do percurso 

escolar e do 

trabalho actual ou 

mais recente. 

• Escrever notas e 

 

• Interpretar 

textos/discursos 

orais e escritos, 

reconhecendo as 

suas diferentes 

finalidades e 

situações de 

comunicação 

subjacentes.  

• Participar em 

conversas sobre o 

quotidiano e em 

diálogos 

decorrentes das 

diversas atividades 

de aprendizagem 

na sala de aula  

• Produzir 

mensagens 

adequadas à 

situação e ao 

interlocutor  

•Enunciar frases 

gramaticalmente 

corretas  

•Utilizar 

vocabulário variado 

e adequado a cada 

tipo de discurso e a 

cada contexto.  

• Utilizar 

estratégias de 

comunicação para 

suprir as carências 

linguísticas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

→2ª Unidade 

•Narrar. 

•Reagir a um relato. 

•Opinar.  

•Conhecer a história das 

antigas civilizações 

latino-americanas. 

•Conhecer a vida de 

Frida Kahlo e Diego 

Rivera.  

•Escrever uma notícia 

sobre um acontecimento 

estranho. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

e hispano-americana, horários 

espanhóis e portugueses, 

personalidades do mundo 

hispanofalante, gastronomia 

espanhola e portuguesa, 

desportos e jogos tradicionais 
 

 

→2ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Pretérito imperfecto 

(copretérito).  

•Contraste do uso dos pretérito 

imperfecto/pretérito indefinido 

ou pretérito perfecto numa 

narração.  

•Pretérito indefinido (pretérito 

perfecto simple) irregular: 

verbos com alteração vocálica. 

•Pretérito indefinido (pretérito 

perfecto simple): verbos com 

duas vogais seguidas no radical. 

•Estar + gerundio em 

imperfecto.  

•Padrões melódicos básicos: 

enunciação, interrogação e 

exclamação.  

•Usos dos punto y seguido, 

punto y coma, punto final e da 

coma. 
LEXICAIS 

•Palavras referentes às antigas 

civilizações, à arquitetura e à 

história. 
CULTURAIS 

•Antigas civilizações latino-

americanas.  

•Pintores Frida Kahlo e Diego 

Rivera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação /Produção  

oral  

 

- Repetição  

- Leitura  

- Questionários  

- Perguntas/respostas a 

imagens  

- Relatos  

- Simulação  

- Juego de papeles  

- Resumo  

- Discurso/Debate em 

grupo  

 

 

 

 

 

Interação/Produção 

escrita  

- Preenchimento de 

balões  

- Descrição de imagens  

- Legendagem  

- Transformação frásica  

- Criação de frases e 

diálogos  

- Completamento de 

textos  

- Elaboração de textos 

sujeitos a temas e 

matrizes e, textos livres.  

 

 

• Assiduidade/ pontualidade  

•Comportamento/Cooperação/ 

Cumprimentos de regrais sociais 

(individual e em grupo)  

 • Participação/ Interesse / Empenho  

• Autonomia (responsabilidade, hábitos e 

métodos de trabalho em casa e aula, 

material)  

• Espírito crítico, pondo questões e 

contribuindo construtivamente com a 

sua opinião. 

 • Reflete sobre a aprendizagem através 

da sua autoavaliação. 
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mensagens curtas 

e simples sobre 

assuntos de 

necessidade 

imediata.  

•Escrever uma 

carta pessoal muito 

simples, por 

exemplo, para 

agradecer alguma 

coisa a alguém 

 

 
→Formação para a 

Cidadania  
 
• Fomentar e utilizar 

estratégias pessoais 
de aprendizagem e de 

comunicação, que 

permitam superar 

dificuldades de 

compreensão e de 
expressão do aluno;  

 

• Desenvolver a 

capacidade de 

iniciativa, o poder de 
decisão, o sentido de 

responsabilidade e de 

autonomia;  

 

 •Progredir na 
construção da sua 

identidade pessoal e 

social, desenvolvendo 

o espírito crítico, a 

confiança em si 
mesmo e nos outros, 

e atitudes de 

sociabilidade, de 

Compreensão 

Escrita  

 

• Identificar e 

compreender 

informações 

globais e 

específicas, ideias 

principais e 

secundárias. Em 

documentos 

autênticos, de 

extensão limitada, 

relacionados com 

temas gerais  

• Ler 

individualmente 

textos e 

demonstrar a 

compreensão 

através de uma 

atividade 

específica.  

• Interpretar 

textos com a 

finalidade de 

solucionar 

situações  

• Contrastar, 

comparando o 

português e o 

espanhol, palavras 

formalmente 

idênticas, mas 

semanticamente 

diferentes (falsos 

amigos)  

 

 

 

 
 

→3ª Unidade 

•Descrever pessoas: 

falar de caracteres e 

estados de ânimo. 

•Expressar gostos e 

preferências.  

•Mostrar acordo ou 

desacordo na expressão 

de gostos.  

•Exprimir desejos. 

•Incentivar.  

•Escrever e representar 

uma cena de uma série 

juvenil.  

•Falar da televisão em 

Espanha e Portugal. 

•Apresentar as 

características de um 

canal de televisão ideal. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

•Histórias quotidianas: a 

personagem Manolito Gafotas.

  
 

→3ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Duplicação do complemento 

indireto com os verbos gustar, 

encantar e interesar. 

 •Presente de indicativo: verbos 

irregulares. Imperativo 

afirmativo e imperativo 

negativo.  

•Posição dos pronomes átonos 

com o imperativo. Ordem dos 

pronomes átonos. Ordem dos 

pronomes átonos com para. 

•Entoação dos padrões 

correspondentes a estados 

emocionais de tristeza, alegria; 

implorar, pedir e mandar. 

•Acento diacrítico. 

•Usos dos dos puntos e dos 

puntos suspensivos. 
LEXICAIS 

•Programas televisivos.  

•Estados de ânimo ou físicos. 

•Posturas. 

•Forma de fazer as coisas. 
CULTURAIS 

•Televisão em Espanha e 

Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º período 

 

26  aulas de 45mn 
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tolerância e de 

cooperação. 

 

 

 

 
 

 

Interação/Produç

ão Escrita  

  

• Produzir textos 

com a finalidade de 

satisfazer 

necessidades 

pessoais de 

comunicação como 

convites, pedidos, 

felicitações, avisos, 

encomendas…  

• Escrever 

pequenos textos 

narrativos e 

descritivos  

• Produzir textos 

escritos simples 

com adequada 

estrutura lógica 

(introdução, 

desenvolvimento, 

conclusão) tendo 

em atenção as 

diversas intenções 

comunicativas  

• Escrever textos 

de dificuldade 

progressiva, 

gramaticalmente 

corretos. 

 

→4ª Unidade 

•Descrever objetos: 

forma, material, cor, 

utilidade e localização. 

•Pedir objetos.  

•Dar instruções. 

•Distinguir vários tipos 

de publicidade.  

•Falar de intercâmbios 

comerciais ibéricos. 

•Falar de um produto 

para um concurso de 

jovens inventores. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

→5ª Unidade 

•Propor e sugerir uma 

atividade; propor 

uma alternativa; aceitar 

ou recusar uma 

proposta e reagir à 

recusa; concluir uma 

→4ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Futuro imperfecto (futuro 

simple). Contraste de uso ir a + 

infinitivo/futuro imperfecto 

(futuro simple).  

•Orações condicionais.  

•Sufixos para formar nomes 

abstratos.  

•Concordância de nomes 

coletivos de uso frequente: la 

gente, el público, la sociedad, ... 

•Divisão silábica, ritmo e rima. 

•Palavras agudas, graves e 

esdrúxulas.  
LEXICAIS 

•Objetos e aparelhos 

domésticos. 

•Manual de instruções.  

•Roupa. 
CULTURAIS 

•Publicidade com valores. 

•Publicidade em Espanha: 

campanhas institucionais, 

sociais e comerciais.  

•Feito em Espanha e em 

Portugal: produtos portugueses 

em Espanha e espanhóis em 

Portugal. 
 
 
 

→5ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Presente de subjuntivo. 

•Uso de antes de/despues de + 

infinitivo. 

•Enfatização de um elemento 

quando repetimos 
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negociação; confirmar 

um dado ou uma opinião; 

expressar desejo de 

fazer algo; combinar algo 

com alguém. 

•Repetir e transmitir 

uma mensagem. 

•Falar por telefone. 

•Opinar. 

•Comprovar o que se 

sabe sobre o cinema 

espanhol e português. 

•Organizar um festival de 

curtas-metragens. 
 

 

 

 

 

→6ª Unidade 

•Expressar gostos e 

sentimentos. 

•Exprimir gostos e 

sentimentos sobre 

as ações de outrem. 

•Aconselhar alguém. 

•Falar de diferenças 

entre gerações. 

•Reconhecer algumas 

características 

da personagem Dom 

Quixote. 
 

 

 
 

 

 

 

 

uma informação ou uma 

pergunta. 

•Revisão dos usos de alguns 

sinais de pontuação. 
LEXICAIS 

•Mundo do 

cinema. 

•Diferença entre 

quedarse en/quedar con 
alguien; ir/venir; traer/llevar; 
pedir/ preguntar. 
•Dentro de/En + cantidad 
de tiempo. 
 

CULTURAIS 

•Cinema espanhol e português. 

 
 
 

→6ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Graus do adjetivo. 

•Prefixos para formar 

contrários. 

•Perífrase de obrigação: tener 
que, deber, hay que + infinitivo. 

•Condicional simple. 

•Contraste muy/mucho e 

tan/tanto. 

•Orações concessivas: aunque 
+ indicativo. 

•Entoação dos padrões 

correspondentes a estados 

emocionais: queixa, 

recomendação e incentivo. 

•Ditongos. 

•Uso da dieresis. 
LEXICAIS 

•Carácter. 
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→7ª Unidade 

•Comparar. Comparar 

passado e presente. 

•Narrar e reagir ao 

relato. 

•Opinar. 

•Expressar acordo. 

•Exprimir certeza. 

•Mostrar ceticismo. 

•Reconhecer relações 

musicais entre 

Espanha e Portugal. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

→8ª Unidade 

•Formular hipóteses e 

•Relações pessoais. 

•Estados de ânimo. 

•Conectores para 

ordenar o discurso: primero, 
segundo; por un lado, por otro 
lado… 
CULTURAIS 

•Don Quijote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes. 

•Diferenças entre gerações. 
 

 
 

 

→7ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Contraste el/lo. 

•Preterito pluscuamperfecto de 

indicativo. 

•Perífrases verbais: estar + 

gerundio; empezar a, volver a, 

acabar de + infinitivo. 

•Contraste acordarse de algo o 

alguien/recordar algo o a 

alguien. 

•Unidades melódicas em 

espanhol. 

•Ditongo e hiato. 
LEXICAIS 

•Acontecimentos históricos. 

•Géneros musicais. 
CULTURAIS 

Géneros musicais, cantores e 

grupos espanhóis, hispano-

americanos e portugueses. 
 
 

→8ª Unidade 

LINGUÍSTICOS 

•Perífrases verbais: empezar a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º período 

 

14 aulas de 45mn 
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expressar possibilidade. 

•Exprimir desejos. 

•Falar de conhecimentos 

e habilidades. 

•Conhecer diferentes 

tipos de inteligência. 

•Falar de profissões. 

•Reconhecer energias 

renováveis. 

•Contrastar a situação 

laboral em Espanha e em 

Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

terminar de, acabar de, volver 

a, dejar de, soler, seguir sin + 

infinitivo; estar, seguir + 

gerundio. 

•Orações temporais: cuando + 

presente de subjuntivo. 

•Preterito imperfecto de 

subjuntivo. 

•Orações condicionais. 

•Produção de sequências 

simples especialmente rítmicas: 

poemas e rimas. 

•Algumas abreviaturas. 

•Revisão da pontuação e da 

acentuação. 
LEXICAIS 

•Abreviaturas na Internet 

e nos SMS. 

•Tipos de inteligência. 

•Carácter e personalidade. 

•Profissões. 

•Meio ambiente e energias 

renováveis. 
CULTURAIS 

• Energias renováveis. 

•Futuro laboral dos jovens em 

Espanha e em Portugal. 
 

 

 

 

 


