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DOMÍNIOS 

 

Competências 

MÓDULOS  

N.º DE HORAS 
 
N.º DE AULAS 

PREVISTAS 

ATIVIDADES E 

ESTRATÉGIAS DE 

APRENDIZAGEM 

AVALIAÇÃO 
Conteúdos 

temáticos e 

socioculturais 

Conteúdos 

gramaticais 

 

Compreensão oral 

 

 

 

Compreensão escrita 

 

 

 

Expressão oral 

 

 

 

Expressão escrita 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

Gramática 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

Desenvolver competências 

linguísticas em língua espanhola 

que se revelem na capacidade de 

utilizar adequadamente a 

gramática, o léxico, a pronúncia e 

a ortografia 

 

Compreender mensagens orais/ 

escritas adequadas ao nível dos 

alunos e em diferentes situações 

 

Produzir textos orais/ escritos 

adequados à situação e ao nível 

dos alunos 

 

Desenvolver hábitos de leitura em 

língua espanhola 

 

Utilizar adequadamente a língua 

espanhola como  meio de 

comunicação e expressão 

 

Desenvolver competências 

estratégicas que resultem na 

capacidade de ativar mecanismos 

para resolver problemas de 

comunicação e fazer com que a 

comunicação seja mais fácil e bem 

sucedida 

 

 

MÓDULO 1 

 

Eu na Escola 

 

A escola 

 

Identificação 

pessoal 

 

Descrição e 

estados físicos 

 

Tempo livre e 

entretenimentos 

 

Gostos 

 

 

Preferências 

profissionais 

 

MÓDULO 2 

 

Vivências e 

Convivências 

 

Relações pessoais 

e profissionais 

 

O mundo do 

trabalho 

 

Nome e adjectivo 

Artigo 

Indefinidos 

Possessivos 

Demonstrativos 

Numerais 

interrogativos 

Pronomes pessoais 

Advérbios 

Verbo 

Oração simples 

Marcadores 

temporais 

Marcadores 

espaciais 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

Observação de documentos 

 Descrição oral de imagens 

 Exposição oral com 

preparação prévia 

 Pré-leitura de documentos 

Leitura de documentos para 

recolha de informação 

 Leitura expressiva 

 Leitura recreativa 

 Escuta ativa de textos e 

canções 

 Exercícios de verificação da 

compreensão oral e escrita 

Consulta de dicionário e 

glossários 

 

Fichas de avaliação 

formativa 

Fichas de avaliação 

sumativa 

Trabalhos individuais, 

em pares e em grupos, 

em contexto da sala de 

aula 

Observação direta / 

indirecta da 

responsabilidade, 

empenho, 

cooperação, 

participação, 



 

2 

 

Comparar o funcionamento da 

língua espanhola com a língua 

materna 

 

Desenvolver autonomia na 

utilização do idioma espanhol em 

contexto comunicativo 

 

Desenvolver práticas de 

relacionamento interpessoal que 

fomentem a solidariedade, a 

tolerância à diferença e uma 

consciência da cidadania europeia 

 

Desenvolver competências que 

promovam o empreendedorismo e 

a capacidade de resolver 

problemas 

 

Desenvolver competências que 

motivem o aluno para uma 

comunicação aprazível do 

espanhol 

 

Utilizar adequadamente as novas 

tecnologias como meio de 

comunicação e informação 

 

 

(ramo da 

hotelaria) 

 

Alimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visionamento de episódios / 

excertos de séries/ filmes 

espanhóis  

 Registo de vocabulário 

Redação de pequenos 

textos(50-60 palavras) 

Legendagem de imagens / 

fotografias 

 Exercícios de memorização 

 Atividades de simulação 

 Elaboração de cartazes 

informativos ou outros 

iniciativa, interesse, 

espírito crítico, 

criatividade, 

comportamento 

Competência 

linguística 

Autoavaliação e 

heteroavaliação 

 

 

Metas do QECR para as Línguas Estrangeiras 
 

Compreensão do oral – A2 

Compreende o suficiente para satisfazer necessidades básicas. Identifica o tema da conversa e capta a ideia principal de informações e mensagens breves e simples.  

Extrai a informação essencial de mensagens gravadas sobre assuntos coerentes e pronunciados com clareza. 

Compreensão escrita – B1.1 

Compreende textos escritos relacionados com o seu âmbito de conhecimento e a sua área de interesse. Localiza informação específica em documentos variados. 

Expressão e Interação oral – A2 

É capaz de comunicar em situações habituais e trocar informações sobre assuntos correntes. Pede o oferece os serviços habituais. Descreve com terminologia 

simples a sua família e outras pessoas, condição de vida, origem escolar e trabalho. 

Expressão e Interação escrita – A2 

Escreve notas e mensagens breves relativas a necessidades básicas, assim como postais e cartas pessoais simples. 

 


