
 
Direção-Regional de Educação do Alentejo 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 
Escola sede . ESCOLA EB 2,3/S DE CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

 

Espanhol 8º ano (2021/2022) 

Planificação a Longo Prazo – Anual 

 

Competências 

Gerais 

Competências Específicas/metas finais 

A2.1 (QECRL) 

Conteúdos 
Atividades Recursos Avaliação 

Temáticos Comunicativos Gramaticais 

 

Mobilizar saberes 

culturais, científicos 

e tecnológicos, para 

compreender a 

realidade e abordar 

situações e proble-

mas do quotidiano. 

 

Usar adequadamen-

te linguagens das 

diferentes áreas do 

saber cultural, cien-

tífico e tecnológico 

para se expressar. 

 

Usar línguas estran-

geiras para comuni-

car adequadamente 

em situações quoti-

dianas e para apro-

priação de informa-

ção. 

 

Adotar metodolo-

gias personalizadas 

de trabalho e de 

aprendizagem.ade-

quadas a objetivos 

 

Compreensão oral:  

A2.1 (QECRL) O aluno identifica 

palavras-chave e frases simples e 

infere o sentido geral em mensagens 

e textos simples e curtos (anúncios 

públicos, mensagens telefónicas, 

publicidade, canções, clips, entre 

outros) relacionados com o meio 

envolvente, situações do quotidiano e 

experiências pessoais, sempre que 

sejam articulados de forma clara e 

pausada. 

 

Compreensão escrita: 

A2.1 (QECRL) O aluno identifica 

palavras-chave e frases simples e 

infere o sentido geral em mensagens 

e textos simples e curtos (cartas e 

mensagens, folhetos, publicidade, 

catálogos, receitas, ementas, artigos 

de jornal, banda desenhada, entre 

outros), relacionados com o meio 

envolvente, situações do quotidiano e 

experiências pessoais, sempre que 

sejam constituídos essencialmente 

por frases simples e vocabulário 

familiar. 

Ouvir/ ver/ ler textos orais, audiovisuais e 

 

UNIDADE 0: 

“Buen regresso” 

*Espanha; 

*Espanhol; 

*Falsos amigos. 

 

UNIDADE 1: 

“¿Te conoces 

bien?” 

*Caraterização. 

 

UNIDADE 2: 

“Con los 

amigos” 

*Tempos livres; 

*Desporto; 

*Cinema. 

 

UNIDADE 3: 

“En contacto” 

*Amigos; 

*Meios de 

comunicação 

* Atividades 

diárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

- Comunicar no contexto 

da sala de aula. 

 

 

2.  

- Descrever alguém; 

- Expressar gostos; 

- Expressar sentimentos.  

 

 

 

3.  

.- Descrever atividades. 

- Expressar desejos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

* Presente do 

indicativo: 

* Verbo gustar; 

* Verbo molestar. 

 

2. 

* Perífrases verbais: 

* ir a + infinitivo. 

* estar / llevar + 

gerúndio”. 

 

 

3. 

 *Futuro simples. 

* Possessivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Questionários 

de pergunta – 

resposta. 

• Questionários 

de verdadeiro – 

falso. 

• Questionários 

de escolha 

múltipla. 

• -Exercícios de 

cloze (oral e 

escrita). 

• Exercícios de 

associação. 

• Indicação de 

itinerários num 

mapa (oral e 

escrita) 

• Ordenação de 

gravuras, de 

falas de 

diálogos, de 

estrofes de 

canções (oral e 

escrita) 

• Articulação de 

frases ou/e de 

 

-Manual 

escolar 

!Ahora 

Español!2 

(Areal) 

  

-Caderno de 

Exercícios  

 

-Gramáticas 

 

-Dicionários  

 

-Revistas 

 

- Fichas 

informativas 

 

- Fichas de 

leitura 

 

- Fichas de 

trabalho 

 

- Fichas de 

avaliação 

 

- Quadro 

 

Assiduidade 

 

Pontualidade 

 

Observação direta 

 

*Participação 

 

*Interesse 

 

*Motivação 

 

*Interação  

 

*Comportamento 

 

Competência 

linguística: 

Compreensão e 

produção oral e 

escrita 

 

Grelhas de registo 

de observação 

 Escalas/ 

descritores de 

desempenho 

(oralidade/ 

135525 



Competências 

Gerais 

Competências Específicas/metas finais 

A2.1 (QECRL) 

Conteúdos 
Atividades Recursos Avaliação 

Temáticos Comunicativos Gramaticais 

visados. 

 

 

Pesquisar, selecio-

nar e organizar 

informação para a 

transformar em 

conhecimento mob-

ilizável. 

 

Adotar estratégias 

adequadas à resolu-

ção de problemas e 

à tomada de deci-

sões. 

 

Realizar atividades 

de forma autónoma, 

responsável e criati-

va. 

 

Cooperar com ou-

tros em tarefas e 

projetos comuns. 

 

 

escritos de natureza específica, adequados 

ao desenvolvimento intelectual, sócio 

afetivo e linguístico do aluno.       

                           

Interação oral  

A2.1 (QECRL) O aluno interage em 

conversas curtas, bem estruturadas e 

ligadas a situações familiares. Pede e 

dá informações e troca opiniões 

sobre o meio envolvente, situações 

do quotidiano e experiências 

pessoais, tendo em conta o discurso 

do interlocutor e respeitando os 

princípios de delicadeza. Pronuncia, 

geralmente, de forma compreensível, 

um repertório limitado de expressões 

e de frases, mobilizando estruturas 

gramaticais elementares.  

 

Interação escrita:  

A2.1 (QECRL) O aluno escreve 

cartas e mensagens simples e curtas 

(50-60 palavras). Pede e dá 

informações sobre o meio envolvente 

e situações do quotidiano e 

experiências pessoais. Respeita as 

convenções textuais e 

sociolinguísticas das mensagens e 

cartas, adequando-as ao destinatário. 

Utiliza vocabulário elementar e 

frases simples, articulando as ideias 

com conectores básicos de 

coordenação e subordinação.  

Ouvir/falar/ler/escrever em situações de 

comunicação específica. 

 

 

 

 

UNIDADE 4: 

“Las compras” 

*Comércio; 

*Lojas, produtos; 

*Materiais e 

formas. 

 

 

UNIDADE 5: 

“¡Buen Viaje!” 

*Meios de 

transporte: 

 

 

 

UNIDADE 6:  

“Buena 

estancia” 

*Casa (tipos, 

móveis e 

objetos); 

*Alojamento. 

 

UNIDADE 7: 

“Periodista por 

un día” 

* Programas de 

televisão; 

* Jornal 

 

UNIDADE 8: 

“¡Qué rico!” 

*Alimentos, 

*Bebidas. 

* Pratos; 

*Quantidades e 

embalagens; 

* Utensílios de 

cozinha. 

4.  

- Convidar; 

- Aceitar e recusar um 

convite; 

- Combinar um encontro; 

- Falar de ações futuras; 

-Expressar 

probabilidade. 

 

5. 

* Descrever um objeto. 

* Dar conselhos. 

* Fazer uma reclamação. 

 

 

 

6.  

`*Pedir/ dar informações 

numa estação. 

* Pedir/ dar informações 

num aeroporto. 

*Perguntar/ indicar um 

trajeto. 

*Contar no passado 

 

7. 

*Descrever no passado. 

* Falar de ações 

habituais no passado. 

* Fazer uma reserva. 

* Fazer uma reclamação. 

 

8.  

* Fazer perguntas. 

* Contar no passado. 

 

 

 

 

4.  

* Pretérito 

indefinido. 

 

* Orações 

adverbiais. 

 

 

5.  

* Indefinidos. 

* Pretérito 

imperfeito. 

* Contraste entre os 

pretéritos 

imperfeito e 

indefinido. 

 

6.  

* Contraste 

pretérito perfeito/ 

pretérito indefinido. 

 

 

 

7. 

* Grau superlativo. 

* Imperativo 

afirmativo e 

negativo. 

 

 

8.  

 * Pronomes 

pessoais de objeto 

(direto e indireto). 

* Preposições. 

* Apócope de 

adjetivos. 

 

partes de frases 

(escrita) 

• Completamento 

de frases 

(escrita) 

• Transformação 

de frases 

(escrita) 

• Resumo (oral e 

escrita) 

• Leitura (oral e 

escrita) 

• Dramatizações 

(oral) 

• Visualização de 

filmes, séries e 

vídeos 

• Audição de 

Músicas 

• Realização de 

trabalhos 

individuais, a 

pares e em 

grupo 

• Reações 

espontâneas a 

situações de 

aula (oral) 

 

 

- Marcadores 

 

- Apagador 

 

- Computador 

 

- Projetor 

 

- Colunas 

 

- Internet 

 

 

 

 

 

 

escrita) 

 Testes de 

compreensão oral 

 Exercícios e 

trabalhos de casa 

 Trabalhos 

individuais e a 

pares, em 

contexto da sala 

de aula 

 Trabalhos 

individuais e a 

pares realizados 

fora da sala de 

aula 

 Fichas de 

avaliação 

formativa 

 Fichas de 

avaliação 

sumativa 

 Grelhas de 

autoavaliação 

 

► Incluem-se os 

trabalhos 

elaborados e 

expostos no 

“Rincón del 

Español”/ 

atividades 

realizadas em 

articulação com 

outras disciplinas. 



Competências 

Gerais 

Competências Específicas/metas finais 

A2.1 (QECRL) 

Conteúdos 
Atividades Recursos Avaliação 

Temáticos Comunicativos Gramaticais 

Produção oral:  

A2.1 (QECRL) O aluno exprime-se, 

de forma simples, em monólogos 

curtos preparados previamente. 

Descreve o meio envolvente e 

situações do quotidiano; conta 

experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou imaginár ios, 

presentes ou passados e exprime 

opiniões, gostos e preferências. Usa 

um repertório limitado de expressões 

e de frases, mobilizando estruturas 

gramaticais elementares. Pronuncia 

de forma suficientemente clara para 

ser entendido. 

 

Produção escrita: 

- A2.1 (QECRL) O aluno escreve 

textos simples e curtos (50-60 

palavras). Descreve situações do 

quotidiano; conta experiências 

pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados e 

exprime opiniões, gostos e 

preferências. Respeita as convenções 

textuais e utiliza vocabulário 

elementar e frases simples, 

articulando as ideias com conectores 

básicos de coordenação e 

subordinação. 

 Falar/escrever textos escritos/orais, 

correspondendo a necessidades específicas 

de comunicação. 

 

Aprender a aprender: 

Participar de forma consciente e autónoma  

na construção de uma competência 

plurilingue e pluricultural; 

 

UNIDADE 9: 

“Sentirse bien” 

* Bem-estar e 

saúde 

* Problemas; 

* Conselhos. 

 

 

 

 

 

9. 

*Indicar os ingredientes 

de um prato. 

* Dizer onde está um 

objeto. 

* Expressar quantidade. 

 

10. 

* Falar de problemas de 

saúde. 

* Dar conselhos. 

* Expressar 

necessidades. 

* Expressar ações em 

situações hipotéticas. 

 

 

9.  

* Presente do 

conjuntivo. 

* “Deber / Hay 

que”. 

 

 

10.  

* Condicional. 

* Determinantes. 

* Acentuação. 



Competências 

Gerais 

Competências Específicas/metas finais 

A2.1 (QECRL) 

Conteúdos 
Atividades Recursos Avaliação 

Temáticos Comunicativos Gramaticais 

Utilizar estratégias de apropriação da 

língua espanhola enquanto instrumento de 

comunicação; 

Utilizar estratégias de apropriação do 

sistema da língua espanhola; 

Adotar estratégias e procedimentos 

adequados às necessidades da sua própria 

aprendizagem. 

 

 

 


