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Planificação a longo prazo  
de 

Espanhol 
 

64 aulas previstas (9º B) 
66 aulas previstas (9º D) 
68 aulas previstas (9º E) 

9.º ano 
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COMPETÊNCIAS  APRENDIZAGENS EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGEM 

TEMPO RECURSOS/ 
MATERIAIS 

AVALIAÇÃO 
(Desempenhos esperados) 

COMPREENDER 

OUVIR/VER textos orais e 
audiovisuais de natureza 
diversificada adequados aos 
desenvolvimentos intelectual, sócio-
afectivo e linguístico do aluno. 
 
LER textos escritos de natureza 
diversificada 
adequados aos desenvolvimentos 
intelectual, sócio-afectivo e 
linguístico do aluno. 

 
 Capacidade de identificar 

uma acção/ tarefa a realizar 
a partir das respectivas 
instruções de execução. 

 Capacidade de identificar  
informações em função de 
um objectivo preciso a partir 
de textos informativos. 

 Capacidade de idenificar 
informações em função de 
um objectivo preciso, a 
partir de diálogos usuais na 
vida quotidiana. 

 Capacidade de identificar 
informações em mensagens 
telefónicas. 

SOCIOCULTURAIS 
- Provérbios. 
- Contraste de realidades socioculturais 
- Espanha: espectos culturais e 
civilizacionais – diferenças. 
- Famosos de língua espanhola. 
- Países de latinoamérica. 
- Tendências da moda. 
- Solidariedade. 
- Problemas sociais. 
- Expressões idiomáticas. 
 
TEMÁTICOS 
- Convites (por telefone ou e-mail). 
- Espanha e Portugal: semelhanças e 
diferenças. 
- As relaçoes interpessoais. 
- Os sentimentos. 
- A caracterização física e psicológica. 
- A moda. 
- A saúde. 
- Os costumes. 
- O cinema. 
 
ACTOS DE FALA 
- Cumprimentar e responder ao 
cumprimento; 
- Apresentar-se e apresentar alguém; 
- Reclamar a atenção de alguém; 
- Agradecer e responder ao 
agradecimento; 
- Pedir e apresentar desculpas; 
- Informar-se sobre o estado de saúde e 
disposição de alguém; 

 Resolução de questionários de 
compreensão /interpretação 
(V/F ; questão/resposta ; 
escolha múltipla,...). 

 Audição orientada de registos 
diversificados de rádio e/ou 
televisão, de espectáculos…, 
segundo orientações. 

 Leitura de textos de diversas 
tipologias (narrativo, 
informativo, diálogo,...); 

 Memorização e recitação de 
textos/ lengalengas. 

 Leitura individual e em grupos. 
 Actividades de identificação e 

descoberta de unidades, regras 
e processos da língua. 

 Audição de textos lidos ou 
enunciados orais/ gravados e 
selcção de informação. 

 Visionamento de filmes  /  
vídeos/ séries, etc... e posterior 
exploração. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+/ - 15 
aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Manual 
adoptado: 
Español en 
Marcha 2 
(SGEL). 
 
- Outros 
manuais. 
 
- Arquivo das 
audições do 
livro do aluno. 
 
- Caderno 
individual. 
 
-Portefólio / 
dossier. 
 
-Fichas 
informativas, 
formativas, 
sumativas e 
auto-
correctivas; 
 
- Materais 
autênticos: 

 Identifica uma acção/ tarefa 
a realizar a partir das 
respectivas instruções de 
execução. 

 
 Identifica informações em 

função de um objectivo 
preciso a partir de textos 
informativos. 
 

 Idenifica informações em 
função de um objectivo 
preciso, a partir de diálogos 
usuais na vida quotidiana. 

 
 Identifica informações em 

mensagens telefónicas. 
 
 Identifica mensagens em 

textos de relação social e 
interpessoal. 

 
 Identifica uma personagem, 

objecto, lugar, a partir da 
sua descrição. 
 

 Identifica personagens e 
respectivas características. 
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 Capacidade de identificar 
mensagens em textos de 
relação social e interpessoal. 

 Capacidade de identificar 
uma personagem, objecto, 
lugar, a partir da sua 
descrição. 

 Capacidade de identificar 
personagens e respectivas 
características. 

 Capacidade de reconhecer, 
numa narrativa transmitida, 
oralmente/ por escrito, 
acontecimentos prinicpais e 
personagens. 

 Capacidade de estabelecer 
relações som-sentido em 
textos poéticos. 

 Capacidade de identificar 
traços característicos da 
sociedade e cultura 
espanholas. 

 Capacidade de reconhecer 
afinidades/ diferenças entre 
a cultura da origem e a 
cultura espanhola. 

INTERAGIR 

OUVIR/FALAR em situações de 
comunicação diversificadas 

 Capacidade de participar em 

- Convidar alguém e aceitar/ recusar um 
convite; 
- Telefonar; 
- Propor actividades; 
- Pedir um favor; 
- Oferecer-se para realizar algo; 
- Formas de tratamento; 
- Identificar pessoas, lugares e objectos; 
- Confirmar suposições acerca da 
identidade de pessoas, coisas, posse de 
objectos, finalidade; 
- Descrever pessoas, objetos, lugares, 
actividades e estados; 
- Inquirir e responder sobre a 
Aprendizagens (conteúdos 
programáticos) 
9º ano 
identificação de pessoas e localização. 
Corrigir a informação; 
- Narrar acontecimentos; 
- Transmitir informação transmitida por 
alguém; 
- Relacionar dois momentos ou acções 
ordenando-as no tempo; 
- Indicar a duração ou frequência 
com que se realiza uma actividade; 
- Exprimir obrigação pessoal e impessoal  
para fazer algo ou perguntar sobre ela; 
- Solicitar e conceder autorização; 
- Indeferir. Proibir; 
- Exprimir condição; 
- Transmitir uma ordem a terceiros; 
- Felicitar; 
- Exprimir sentimentos; 
- Expressar probabilidade; 
- Expressar agrado e desagrado; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Comunicação de forma 
adequada em alguns contextos. 

 Realização de projectos e/ou 
de actividades de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/ - 15 
aulas 

 

revistas, 
jornais, 
panfletos... 
 
-
Transparência
s. 
 
- Tela, 
projector e 
computador. 
 
- Televisão, 
DVD e filmes. 
 
- Radio e cd. 
 
- Quadro. 
 
- Imagens. 
 
- Dicionários. 
 
- Gramáticas. 
 
- Internet. 
 
- Outros. 
 

 

 

 Reconhece, numa narrativa 
transmitida, oralmente/ por 
escrito, acontecimentos 
prinicpais e personagens. 

 
 Estabelece relações som-

sentido em textos poéticos. 
 
 Identifica traços 

característicos da 
sociedade e cultura 
espanholas. 

 Reconhece afinidades/ 
diferenças entre a cultura 
da origem e a cultura 
espanhola. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Participa em conversas no 

contexto das actividades da 
aula e sobre o quotidiano. 
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conversas no contexto das 
actividades da aula e sobre 
assuntos do quotidiano. 

 Capacidade de utilizar 
estratégias de apropriação 
da língua estrangeira 
enquanto instrumento de 
comunicação. 

 Capacidade de auto-
apresentar-se e apresentar 
pessoas a partir de tópicos 
e/ ou elementos linguísticos. 

 Capacidade de estabelecer 
uma conversa telefónica a 
partir de tópicos e/ ou 
elementos linguísticos. 

 Capacidade de participar 
numa entrevista simulada, a 
partir de tópicos e/ ou 
elementos linguísticos. 

 Capacidade de identificar 
traços característicos da 
sociedade e cultura 
espanholas. 

 Capacidade de identificar 
afinidades/diferenças da 
cultura de origem e da 
cultura espanhola. 

LER/ESCREVER em situações de 
comunicação diversificada 

- Falar sobre gostos; 
- Expressar desejo e preferência; 
- Falar sobre intenções; 
- Exprimir decisão e indecisão; 
- Expressar possibilidade e 
impossibilidade; 
- Formular hipóteses prováveis ou 
possíveis; 
- Dar e pedir opinião; 
- Expressar acordo ou desacordo; 
- Queixar-se; 
- Manifestar não-compreensão do 
discurso; 
- Solicitar alteração do ritmo ou do 
registo do recurso; 
- Inquirir sobre a pronúncia, a ortografia 
ou significado de uma palavra; 
- Solicitar que se escreva algo; 
- Pedir para repetir algo; 
Aprendizagens (conteúdos 
programáticos) 
9º ano 
- Verificar compreensão de mensagem; 
- Evidenciar acompanhamento de 
discurso de alguém; 
- Autocorrigir-se; 
- Repetir o seu próprio discurso; 
- Solicitar informação sobre uma palavra 
ou expressão esquecida; 
- Dirigir-se a alguém; 
- Inciar/ Finalizar o discurso; 
- Relacionar elementos ou partes do 
discurso; 
- Introduzir um tema ou opinião; 
- Aduzir exemplos; 
- Destacar determinados aspectos do 

estudo/aprendizagem, 
adoptando processos de 
mobilização de recursos 
linguísticos e paralinguísticos 
em função de exigências de 
comunicação em situações de 
interacção verbal, de recepção 
e produção de textos orais: 
- reconhecendo marcas 
contextuais, gramaticais e 
lexicais que permitam a 
dedução de sentidos; 
- seleccionando recursos que 
permitam produzir discursos 
orais adequados às situações 
de comunicação; 
- utilizando meios de 
compensação de insuficiências 
no uso da língua: gestos, 
definições, perífrases, 
paráfrases…; 

 Dramatização  de diálogos. 
 Diálogo professor/alunos, 

alunos/alunos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utiliza estratégias de 
apropriação da língua 
estrangeira enquanto 
instrumento de 
comunicação. 
 

 Auto-apresenta-se  e 
apresenta pessoas a partir 
de tópicos e/ ou elementos 
linguísticos. 

 
 Estabelece uma conversa 

telefónica a partir de 
tópicos e/ ou elementos 
linguísticos. 

 
 Participa numa entrevista 

simulada, a partir de tópicos 
e/ ou elementos 
linguísticos. 

 
 Identifica traços 

característicos da sociedade 
e cultura espanholas. 

 
 Identifica 

afinidades/diferenças da 
cultura de origem e da 
cultura espanhola . 

 
 Responde a inquéritos 
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 Capacidade de responder a 
inquéritos sobre a vida 
quotidiana. 

 Capacidade de receber e 
produzir mensagens em 
situações de relação 
interpessoal e social. 

 Capacidade de preencher 
formulários. 

 Capacidade de identificar 
traços característicos da 
sociedade e cultura 
espanholas. 

 

PRODUZIR 

FALAR/ PRODUZIR textos orais 
correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação 
 
ESCREVER/ PRODUZIR textos escritos 
correspondendo a necessidades 
específicas de comunicação 
 

 Capacidade de relatar 
episódios/ acontecimentos, 
oralmente e por escrito, da 
vida quotidiana, a partir de 
tópicos e/ ou elementos 
linguísticos. 

 Capacidade de utilizar 
estratégias de apropriação 

discurso; 
- Redigir cartas com a estrutura habitual; 
- Reconhecer e utilizar marcadores de 
discurso para indicar relações de reforço, 
de sequência lógica e de contraste; 
- Responder à intervenção de alguém 
mediante réplica; 
- Continuar a intervenção de alguém 
mediante exemplos, argumentos e 
reformulações; 
- Mudar de tema. 
 
GRAMATICAIS 
Nome: regras gerais de mudança de 
género e número; concordância; 
femininos e plurais irregulares relativos 
ao léxico introduzido. 
Adjectivo: regras gerais de mudança de 
género e número; concordância; 
femininos e plurais irregulares relativos 
ao léxico introduzido; gradação do 
adjectivo – comparativos regulares e 
sintéticos e superlativos absolutos; 
apócope;substantivação. 
Artigo: morfologia e concordância com o 
nome; artigos contraídos; casos de 
presença e de ausência do artigo; função 
deíctica do artigo; substantivação. 
Indefinidos: usos e sintaxe do indefinido 
“un/ una/ unos/ unas”; de “algún(o)” e 
“ningún(o)” de “alguien/ nadie”, “algo/ 
nada” e “mucho, poco, bastante, 
demasiado, todo”. 
Possessivos: usos e formas dos 
adjectivos e pronomes possessivos; 
substantivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicações orais de 
projectos, de apresentações de 
trabalhos, expressão verbal em 
interacção e comunicação oral 
regulada por técnicas 
recorrendo, de forma 
integrada, e no sentido da 
eficácia dos actos 
comunicativos, a linguagens 
diversas: imagens, gestos, 
mímica, sons, elementos 
paratextuais. 

 Expressão oral e por escrito de 
uma forma confiante, 
autónoma e criativa. 

 Realização de exercícios de 
reforço – caderno de 
actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

+/ - 18 
aulas 

 

 

 

 

 

 

 

sobre a vida quotidiana. 
 

 Recebe e produz 
mensagens em situações de 
relação interpessoal e 
social. 
 

 Preenche formulários. 
 

 
 
 
 
 

 Utiliza estratégias de 
apropriação do sistema da 
língua estrangeira. 
 

 Descreve, oralmente e por 
escrito objectos, lugares, 
personagens com apoio 
visual ou linguístico. 
 

 Relata episódios/ 
acontecimentos da vida 
quotidiana, oralmente e por 
escrito, a partir de tópicos 
e/ ou elementos 
linguísticos. 

 Reproduz/ recria textos 
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do sistema da língua 
estrangeira. 

 Capacidade de descrever 
oralmente e por escrito, 
objectos, lugares, 
personagens com apoio 
visual ou linguístico. 

 Capacidade de reproduzir/ 
recriar textos poéticos, 
lengalengas, adivinhas, 
provérbios, anedotas, 
canções. 

 Capacidade de narrar 
episódios/ acontecimentos 
da vida quotidiana a partir 
de suportes vários: imagens, 
situações, tópicos e/ ou 
elementos linguísticos. 

 Capacidade de registar 
estruturadamente 
informações recolhidas em 
fontes diversas. 

 Capacidade de criar textos 
com características poéticas, 
a partir de suportes vários: 
um som, um tópico, uma 
letra, uma palavra-chave. 

 Capacidade de identificar 
traços característicos da 
sociedade e cultura 
espanholas. 

Demonstrativos: usos, formas e sintaxe; 
as formas neutras em frases com 
partículas interrogativas. 
Numerais: Tipos. Concordância e 
apócope dos cardinais; irregularidades; 
pesos e medidas. 
Interrogativos: formas, usos e sintaxe; 
usos preposicionais. 
Pronomes pessoais: sujeito – formas, 
casos de presença/ ausência,colocação e 
formas de tratamento; pronomes de 
C.D. – formas, colocação com verbos em 
forma pessoal e com imperativo 
negativo, colocação com imperativo 
afirmativo e verbos em forma não-
pessoal e colocação com perífrase; 
pronomes de C.I. -  formas, colocação 
com verbos em forma pessoal e com 
imperativo afirmativo e colocação com 
perífrase; formas tónicas dos pronomes 
pessoais; combinação das formas átonas 
de C.D. e C.I. redundâncias;  pronomes 
reflexos e recíprocos. 
Relativos: o pronome relativo “que”; 
construções “el que, la que...”. 
Verbo:  Presente do Indicatico; 
“Pretérito Indefinido” em contrate com 
o “Pretérito Perfecto” do Indicativo, 
acompanhados dos respectivos 
marcadores temporais; “Pretérito 
Imperfecto” do Indicativo; “Futuro 
Imperfecto” do Ind.; “Condicional 
simple”; “Presente de subjuntivo”; 
“Pretérito Imperfecto de Subjuntivo"; 
"Preté”it“ Pluscuamperfecto” de Ind.; 
gerúndios regulares e irregulares; 

 Actividades de escrita e de 
oralidade usando materiais e 
suportes variados, com recurso 
a guiões, fichas informativas e 
listas de verificação, que 
assegurem a correcção do 
produto escrito. 

 Realização de fichas de 
trabalho sobre conteúdos 
temáticos e gramaticias. 

 Descrição de imagens e 
pessoas. 

 Realização de exercícios para o 
estudo do  funcionamento da 
língua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poéticos, lengalengas, 
adivinhas, provérbios, 
anedotas, canções. 
 

 Narra episódios/ 
acontecimentos da vida 
quotidiana a partir de 
suportes vários: imagens, 
situações, tópicos e/ ou 
elementos linguísticos. 
 

 Regista estruturadamente 
informações recolhidas em 
fontes diversas. 
 

 Cria textos com 
características poéticas, a 
partir de suportes vários: 
um som, um tópico, uma 
letra, uma palavra-chave. 
 

 Identifica traços 
característicos da sociedade 
e cultura espanholas. 
 

 Identifica 
afinidades/diferenças da 
cultura de origem e da 
cultura espanhola. 
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 Capacidade de identificar 
afinidades/diferenças da 
cultura de origem e da 
cultura espanhola. 

SABER APRENDER 

 Capacidade de participar de 
forma consciente na 
construção de uma 
competência plurilingue e 
pluricultural. 

 Capacidade de utilizar 
estratégias de apropriação 
da língua estrangeira 
enquanto instrumento de 
comunicação. 

 Capacidade de utilizar 
estratégias de apropriação 
do sistema da língua 
estrangeira. 

 Capacidade de adoptar 
estratégias e procedimentos 
adequados às necessidades 
das suas aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particípios regulares e irregulares; 
imperativo afirmativo e negativo; 
perífrases “ir a”, “tener que”, “hay que”, 
“deber + inf.”, “estar/ llevar + gerúndio”; 
usos do verbos ser e estar; sintaxe dos 
verbos “gustar” “preocupar” e 
“molestar”. 
Oração Simples: concordâncias básicas; 
declarativas afirmativas e 
negativas;interrogativas parciais e totais; 
interrogativas directas e indirectas; 
exclamativas; imperativas afirmativas e 
negativas. 
Oração composta: coordenadas – 
copulativas com “y”, “ni... ni... y 
tampoco", adversativas com “pero”; 
disjuntivas com “o... o”; explicativas. 
Oração composta: subordiandas - 
Substantivas “quiero” + infinitivo, 
“quiero que” + conjuntivo, “creo que” + 
indicativo e “no creo  que” + conjuntivo; 
outros verbos que expressem juízo de 
valor, possibilidade ou sentimento + 
conjuntivo; discurso indirecto com os 
verbos “decir que” e “preguntar si” no 
presente do indicativo, no pretérito 
“perfecto” e no pretérito “indefinido”; 
discurso indirecto, transmitindo ordens 
ou pedidos. Adjectivas ou de relativo no 
Ind. Adverbiais no Ind. 
Marcadores temporais: marcadores de 
hábito e frequência; indicadores mais 
comuns do tempo passado e futuro; 
expressão da hora, data e estação do 
ano; indicadoires de anterioridade e de 
posterioridade em relação ao presente; 

 
 
 
 

 

 Realização de teste de 
avaliação diagnóstica. 

 Realização de actividades de 
avaliação formativa com 
fornecimento de sobre os 
aspectos a melhorar e os 
sucessos que alcançaram. 

 Realização de fichas de 
auto-avaliação de 
actividades e no 
desempenho no final de 
cada período. 

 Manuseamento de 
gramáticas e dicionários 
unilingues e bilingues. 

 Instituição de rotinas de 
auto e hetero-avaliação do 
desempenho/aprendizagens 
nas actividades, com base 
em critérios definidos com a 
participação dos alunos. 

 Auto-avaliação do domínio 
das técnicas de escrita 
compositiva no âmbito do 
aperfeiçoamento de texto 

 Estabelecimento / /detecção 
de regularidades no 

 

 

 

+/ - 17 
aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adopta uma atitude de 
abertura e tolerância face às 
línguas e culturas 
estrangeiras. 

 Estabelece relações de 
afinidade/contraste entre a 
língua materna e a língua 
estrangeira. 

 Relacionar intenções em 
situações de comunicação 
em que foram produzidos. 

 Seleccionar os recursos que 
permitam produzir textos 
adequados às situações 
comunicativas. 

 Tomar a palavra em 
situações da interacção 
tendo em vista a eficácia da 
comunicação. 

 Analisar, organizar e utilizar a 
língua de modo a favorecer a 
integração de novos 
conhecimentos. 

 Saber auto-avaliar-se no seu 
processo de ensino 
aprendizagem. 

 Analisar, organizar e utilizar a 
língua de modo a favorecer a 
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indicadores de relação de diferentes 
momentos do passado; indicadores de 
duração. 
Marcadores espaciais: idicadores de 
localização espacial; indicadores de 
proximidade, afastamento e distância; 
indcadores de delimitação espacial.  
Advérbios: uso dos advérbios simples de 
quantidade, modo, afirmação e negação 
mais frequentes; contraste “muy/ 
mucho”, “también/ tampoco”. 
Conectores: usos gerais das preposições 
e conjunções mais frequentes; casos de 
regência de preposição mais frequentes. 
Fonética: correspondência entre 
fonemas e letras em espanhol; 
reconhecimento e produção de fonemas 
vocálicos, semivocálicos e 
consonânticos; vogais “o” e “e” em 
posição átona; consoantes “c, z, ch, j, g, 
b, v, r, s”; identificação da sílaba 
tónica em cada palavra; palavras tónicas 
e átonas dentro da frase; entoação e 
sintaxe. 
Ortografia: regras ortográficas 
elementares; regras de acentuação do 
espanhol; sinais de pontuação. 

funcionamento da língua: a 
partir de situações de uso 
e/ou de projectos de 
trabalho/estudo. 

 Pesquisa e levantamento de 
informaçãosobre aspectos 
da cultura espanhola na 
Internet. 

 Participação  activa , 
autónoma, responsável e 
criativa nas actividades 
propostas. 

 Actos comunicativos, 
projectos de trabalho, 
actividades de 
aprendizagem, de par/grupo 
ou turma, praticando: 
- Respeito pelas normas, 
regras e critérios de 
actuação, de convivência e 
de trabalho; 
- Sentido de 
responsabilidade, de 
flexibilidade e de respeito 
pelo seu trabalho e pelo dos 
outros. 

 Utlização de jogos 
didácticos, para 
aproximação da cultura 
espanhola. 
 

integração de novos 
conhecimentos. 

 Identifica as finalidades das 
tarefas a executar. 

 Auto-regula os desempenhos 
exigidos em cada tarefa. 

 Planifica actividades. 
 Identifica dúvidas e 

dificuldades. 
 Gere adequadamente o 

tempo na realização das 
tarefas. 

 Toma decisões / iniciativas, 
com base em critérios pré-
estabelecidos, no sentido de 
uma participação adequada 
em actos comunicativos. 

 Organiza e utilizar materiais 
com autonomia. 

 Explora as oportunidades de 
relação interactiva , na sala 
de aula,  para praticar a 
interacção verbal. 

 Coopera, de forma produtiva, 
na realização de tarefas em 
grupo. 

 Contribui para a criação de 
um clima de trabalho 
favorável em contexto de 
ensino /aprendizagem. 

 Gere, de forma equilibrada, 
os ritmos de trabalho. 

 Garante a segurança e a 
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higiene do espaço e dos 
equipamentos. 


