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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

Ano Lectivo 2008/ 2009 

 

Planificação a Longo Prazo 

ESPANHOL L/E (Iniciação – nível I) – 10ºAno Formação Específica 

 
 

Objectivos de 
aprendizagem 

Competências 
comunicativas 

Conteúdos 
socioculturais 

Conteúdos 
linguísticos 

Estratégias Materiais Avaliação 

 
Compreensão 
oral 
• Identificar 
informações 
globais e 
específicas em 
mensagens orais, 
sobre temas do 
âmbito familiar, 
emitidas em 
situações de 
comunicação 
directa. 
• Captar o sentido 
global de textos 
orais simples sobre 
temas do domínio 
comum, 
reproduzidos por 
meios áudio. 
Expressão oral 
• Participar de 
forma 
compreensível em 
breves diálogos 
relacionados com 
situações 
de comunicação 
habituais, 
nomeadamente em 

 
• Antecipação 
sucessiva de ideias 
durante a audição 
e a leitura. 
• Identificação da 
estrutura de 
diferentes tipos de 
texto: carta, 
narração, etc. 
• Distinção entre 
informação 
relevante e 
irrelevante em 
função da tarefa 
proposta. 
• Interacção com 
interlocutores de 
forma semi-
controlada e livre. 
• Relato de 
histórias oralmente 
ou por escrito. 
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• Iniciativa para ler 
de forma 
autónoma. 
• Uso de modelos 
de textos tanto 
orais como escritos 
para produzir 

 

1º PERÍODO 
 
• Temas 
transversais: 
- Educação para a 
cidadania; 
- Aspectos sociais 
e culturais dos 
países onde se fala 
espanhol, próximos 
dos interesses e 
motivações dos 
alunos; 
 
• O “eu” e os 
outros: 
identificação, 
gostos pessoais; 
 
• As relações 
humanas: a família; 
os amigos; os 
colegas;  
 
• Serviços: trabalho 
e responsabilidade. 
 
 
 
80 segmentos (45’) 

 
Nome e adjectivo 
• Regras gerais de 
género e de 
número; A 
concordância; 
Femininos e plurais 
irregulares relativos 
ao léxico 
introduzido. 
Gradação do 
adjectivo: formas 
gerais. 
Artigo 
• Morfologia e 
concordância com 
o nome; Artigos 
contraídos; Casos 
mais frequentes de 
presença/ausência. 
Indefinidos 
• Usos e sintaxe do 
indefinido " 
un/a/os/as "; Usos 
e sintaxe dos 
indefinidos. 
Possessivos 
• Formas e usos.  
Demonstrativos 
• Usos, formas e 
sintaxe; As formas 

 
- Leitura individual 
e em grupos; 
 
- Trabalhos de 
grupo, a pares e 
individualmente; 
 
- Fichas de 
trabalho; 
 
- Questionários; 
 
- Apresentações na 
sala de aula; 
 
- Diálogo 
professor/alunos, 
alunos/alunos; 
 
- Audições; 
 
- Exercícios de 
sistematização; 
 
- Exercícios de 
pesquisa; 
 
- Elaboração de 
textos; 
 

 
- Fichas de apoio; 
 
- Fichas de 
trabalho; 
 
- Gramáticas; 
 
- Dicionários; 
 
- Acetatos; 
 
- Imprensa; 
 
- Publicidade; 
 
- Diferentes 
suportes de 
interacção; 
 
- Material 
audiovisual 
(canções, filmes, 
documentários, 
vídeos turísticos, 
etc.); 
 
- Internet. 

 
- Trabalhos na sala 
de aula (em grupo, 
a pares ou 
individualmente); 
 
- Exercícios de 
audição; 
 
- Exercícios de 
expressão oral; 
 
- Exercícios de 
expressão escrita; 
 
- Testes sumativos; 
 
- Assiduidade; 
 
- Atitudes: 
motivação, 
dedicação e 
empenho; 
 
- Observação 
directa. 
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situações 
escolares, usando 
as 
expressões mais 
actuais da 
comunicação em 
sociedade. 
• Falar de 
actividades 
quotidianas e da 
realidade 
circundante. 
Expressar 
interesses e 
gostos. 
• Utilizar 
estratégias de 
comunicação para 
suprir as carências 
linguísticas. 
Compreensão 
escrita 
• Identificar 
informações 
globais e 
específicas, ideias 
principais e 
secundárias, em 
documentos 
autênticos, de 
extensão limitada, 
relacionados com 
temas gerais. 
Antecipar o 
significado de 
alguns elementos 
através do contexto 
e dos aspectos 
socioculturais. 
• Ler 
individualmente 

textos 
personalizados. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neutras em frases 
com partículas 
interrogativas. 
Numerais 
• Tipos. 
Concordância e 
apócope em 
cardinais e 
ordinais. 
Irregularidades; 
Pesos e medidas. 
Interrogativos 
• Formas, usos e 
sintaxe dos 
interrogativos; 
Usos 
preposicionais 
mais comuns. 
Pronomes 
pessoais 
• Sujeito: formas, 
colocação: Formas 
de tratamento " tú / 
usted "; Formas 
tónicas dos 
pronomes 
pessoais. 
Verbo 
• Presente do 
Indicativo: verbos 
regulares, verbos 
irregulares mais 
comuns; Sintaxe 
dos verbos: 
"gustar", 
"preocupar" e 
"molestar". 
Advérbios 
• Uso dos 
advérbios simples 
de quantidade, 

- Descrição de 
imagens. 
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textos com apoio 
visual (banda 
desenhada, 
publicidade, 
cartazes, anúncios, 
etc.) e literatura 
para jovens, 
usando 
eficientemente o 
dicionário 
e demonstrando a 
compreensão 
através de uma 
actividade 
específica. 
Expressão escrita 
• Redigir 
mensagens breves 
e cartas 
adequadas à 
situação de 
comunicação, 
sobre 
temas conhecidos, 
visando as normas 
básicas da 
comunicação 
escrita. 
34 
Abordagem 
sociocultural 
• Relacionar as 
suas próprias 
experiências com 
as dos jovens dos 
países da 
línguaalvo, 
a partir de 
materiais 
trabalhados na 
aula (revistas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º PERÍODO 
 
• A escola: horário, 
acções habituais, 
formas de aprender 
e trabalhar; 
 
• O consumo: 
compras, 
presentes; 
 
• Os tempos livres: 
as festas; o 
desporto. 
 
 
 
71 segmentos (45’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modo, afirmação, 
negação. 
Ortografia 
• Sinais de 
pontuação.  
Fonética 
• Correspondência 
entre fonemas e 
letras em 
Espanhol. 

 
 

Adjectivo: 
• Gradação do 
adjectivo: formas 
gerais. 
Verbo 
• Perífrase: “Estar” 
+ gerúndio; 
Presente do 
Indicativo; Pretérito 
Perfeito: 
marcadores de 
frequência; Verbos 
reflexivos; 
Particípios 
Irregulares; Futuro 
próximo: “Ir a” + 
infinitivo, “pensar 
en” + infinitivo; 
Imperativo 
afirmativo. 
Oração simples 
• Concordâncias 
gramaticais 
básicas; 
Interrogativas 
directas; 
Imperativas 
afirmativas. 
Oração 
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banda desenhada, 
folhetos, 
canções, etc.). 
Desenvolvimento 
da autonomia 
• Usar 
conscientemente 
os conhecimentos 
adquiridos sobre o 
novo sistema 
linguístico, como 
instrumento de 
controlo e de 
autocorrecção das 
suas produções e 
como recurso para 
compreender 
melhor as 
produções alheias. 
• Mobilizar as 
estratégias de 
comunicação e 
aprendizagem 
disponíveis, para 
superar 
as dificuldades de 
compreensão e 
expressão e para 
rendibilizar o 
estudo e o 
progresso na 
língua. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PERÍODO 
 
• Transportes; 
 
• Espanha: 
localização das 
cidades mais 
importantes; 
 
• Relações entre 
Espanha e 
Portugal. 
 
 
 
75 segmentos (45’) 

composta: 
coordenadas 
• Copulativas 
afirmativas e 
negativas; 
Adversativas com 
"pero". 
Advérbios 
• Advérbios 
compostos, 
expressões 
adverbiais mais 
frequentes. 
Fonética 
• Sons vocálicos e 
consonânticos 
isolados e em 
agrupamentos 
silábicos 
susceptíveis de 
levantar problemas 
no falante de 
português. 

 
 
Verbo 
• " Pretérito 
indefinido " dos 
verbos mais 
frequentes, em 
contraste com o " 
pretérito perfecto 
de indicativo ", 
acompanhados dos 
respectivos 
“marcadores” 
temporais; " 
Pretérito perfecto e 
imperfecto de 
indicativo" dos 
verbos regulares e 
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dos irregulares 
mais frequentes.  
Oração 
composta: 
subordinadas 
• Subordinadas 
substantivas com 
infinitivo e 
indicativo; 
Subordinadas 
adverbiais: com 
indicativo. 
Discurso 
Conectores 
• Usos gerais dos 
conectores mais 
frequentes; 
Alargamento 
progressivo de 
acordo com a 
expressão das 
funções de cada 
ano. 
Fonética 
• Entoação e 
sintaxe. 
Ortografia 
• Regras 
ortográficas 
elementares. 
 

 


