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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO 

Ano Lectivo 2008/ 2009 

 

Planificação a Longo Prazo 

ESPANHOL L/E (Iniciação) – 11ºAno Profissional Técnico de Turismo 

 
 

Objectivos de 
aprendizagem 

Competências 
Específicas 

Conteúdos 
socioculturais 

Conteúdos 
linguísticos 

Estratégias Materiais Avaliação 

 
• Interagir de forma 
compreensível em 
situações de 
comunicação 
conhecidas, 
utilizando frases 
simples e 
usuais. 
• Adquirir as 
competências 
básicas de 
comunicação na 
língua espanhola, 
para: 
- compreender textos 
orais e escritos, 
sobre temas de seu 
interesse, temas 
socioculturais 
familiares, 
informações, artigos 
de opinião e mesmo 
textos literários 
contemporâneos, de 
acessibilidade 
adequada ao seu 
desenvolvimento 
cognitivo, linguístico, 
psicológico e social. 
- produzir, oralmente 
e por escrito, 
mensagens 
relacionadas com os 
seus interesses de 

 
Compreensão do 
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 
situações escolares, 
usando as 
expressões mais 
actuais da 
comunicação 
em sociedade. 
• Falar de actividades 
quotidianas e da 

 
MÓDULO 3 
 

- A informação 
turística e o 
acolhimento; as 
diferentes tarefas 
inerentes a essas 
actividades; e os 
profissionais a quem 
elas competem: 
Técnico de Turismo, 
Guia-Intérprete e 
Correio de Turismo.  
 
 
 
 
 
 
24 segmentos (45’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- As diferentes formas 
da interrogativa; 
 
- Os pronomes 
interrogativos variáveis 
e invariáveis; 
 
- As preposições de 
lugar; 
 
- Os pronomes 
adverbiais; 
 
- Expressões de 
tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Observação de 
modelos orais e 
escritos; 
 
- Leitura de textos do 
mundo real e/ou 
fabricados; 
 
- Análise de 
documentos de 
diversa índole, 
privilegiando todos os 
que tenham que ver 
com o curso 
dos alunos; 
 
- Trabalhos de grupo, 
a pares e 
individualmente; 
 
- Inferência de 
significados a partir 
de dados linguísticos 
e extralinguísticos; 
 
- Exercícios de 
aplicação gramatical; 
 
- Fichas de trabalho; 
 
- Questionários; 
 
- Apresentações na 
sala de aula; 

 

- 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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comunicação 
e com temas 
socioculturais 
familiares. 
• Desenvolver a 
competência 
discursiva a fim de 
favorecer a 
compreensão e 
produção de 
mensagens. 
• Fomentar 
estratégias pessoais 
de comunicação e de 
aprendizagem, 
utilizando e 
dominando, 
progressivamente, 
estratégias de 
superação de 
dificuldades e de 
resolução de 
problemas. 
• Desenvolver a 
capacidade de 
iniciativa, o poder de 
decisão, o sentido da 
responsabilidade e 
da 
autonomia. 
• Progredir na 
construção da sua 
identidade pessoal e 
social, 
desenvolvendo o 
espírito crítico, a 
confiança em si 
próprio e nos outros, 
e atitudes de 
sociabilidade, de 
tolerância e de 
cooperação. 
• Aprofundar o 
conhecimento dos 
aspectos 
socioculturais dos 

realidade 
circundante. 
Expressar interesses 
e gostos. 
• Utilizar estratégias 
de comunicação para 
suprir as carências 
linguísticas. 
Compreensão do 
escrito 

• 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 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 

 
MÓDULO 4 
 

- Alimentos e 
bebidas. 
 
- A gastronomia 
como fenómeno 
cultural. 
 
- A gastronomia 
espanhola e 
portuguesa. 
 
- Restauração: locais 
onde se come e 
bebe. 
 
- Ementas. 
 
- Confecção de 
alimentos: 
ingredientes,  
culinária, receitas. 
 
- Gastronomia e 
turismo. 
 

 
 
 
 
23 segmentos (45’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Funções da 
linguagem relevantes 
para os objectivos de 
aprendizagem 
definidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Diálogo 
professor/alunos, 
alunos/alunos; 
 
- Audição de 
cassetes ou CDs; 
 
- Visionamento de 
filmes ou amostras 
reais de língua; 
 
- Prática da língua 
com pares ou 
individualmente 
através de exercícios 
de expressão oral: 
simulação 
de situações 
quotidianas, 
entrevistas, debates, 
etc.; 
 
- Exercícios de 
sistematização; 
 
- Exercícios de 
pesquisa/ Recolha e 
tratamento de 
informação; 
 
- Produção de textos 
escritos; 
 
- Descrição de 
pessoas, imagens e 
situações. 
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povos de expressão 
espanhola, através 
do 
confronto com a sua 
própria realidade. 
• Reconhecer as 
vantagens que o 
conhecimento da 
língua espanhola 
proporciona. 
 
 
 
 
 
 

comunicação, sobre 
temas conhecidos, 
visando as normas 
básicas da 
comunicação escrita. 
 

 
MÓDULO 5 
 

- A importância da 
indústria hoteleira. 
 
- Diferentes formas 
de alojamento em 
hotelaria, suas 
características. 
 
- Serviços ligados à 
hotelaria. 
 
- Sectores e 
equipamentos em 
hotelaria. 
 
- Funções do 
recepcionista. 
 
 
 
 
 
23 segmentos (45’) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Funções da 
linguagem relevantes 
para os objectivos de 
aprendizagem 
definidos. 
 
 
 

 


