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Competências 

Gerais 

Competências 

Específicas/Metas de 

Aprendizagem 

Conteúdos 

Atividades 

  

Estratégias 

 

Recursos Avaliação 
Temáticos Linguísticos 

Mobilizar saberes 

culturais, 

científicos e 

tecnológicos, para 

compreender a 

realidade e para 

abordar situações 

e problemas do 

quotidiano. 

 

Usar 

adequadamente 

linguagens das 

diferentes áreas do 

saber cultural, 

científico e 

tecnológico para 

se expressar. 

 

Usar línguas 

estrangeiras para 

comunicar 

adequadamente 

em situações do 

quotidiano e 

apropriação de 

informação. 

 

Adotar 

metodologias 

personalizadas de 

Compreensão oral  A2.2 

(QECRL) 

O aluno compreende as 

ideias principais e 

informação relevante, 

explícita em mensagens e 

textos curtos (mensagens 

telefónicas, reportagens, 

publicidade, noticiários, 

anúncios públicos, entre 

outros) sobre situações do 

quotidiano, interesses 

próprios, temas da atualidade 

e experiências pessoais, 

sempre que constituídos, 

sobretudo, por frases simples 

e vocabulário frequente e 

articulados de forma clara e 

pausada. 

 

Produção oral  

A2.2 (QECRL) 

O aluno exprime-se, de 

UNIDADE 0: 

“Regreso a clases”: 

aspetos culturais de 

Espanha. 

 

. Aspetos da vida 

quotidiana  

 

UNIDADE 1:  

“¿A qué te 

dedicas?”: 

Profissões, objetos 

e lugares de 

trabalho. 

 

UNIDADE 2: 

“En cartelera”: 

Tempos livres, 

espetáculos, -

cinema, teatro e 

pintura.  

 

UNIDADE 3 –  

“Un mundo de 

tecnologias”; 

tecnologias, objetos 

do dia-a-dia e 

qualidade de vida.  

 

 

 

. Regras de 

ortografia, de 

acentuação e 

pontuação. 

. Comparação 

entre a ortografia 

do espanhol e do 

português. 

 Morfossintaxe 

do espanhol: 

- possessivos; 

- interrogativos; 

- artigos; 

- indefinidos; 

- numerais; 

- advérbios 

. Sintaxe 

oracional e 

estrutura 

discursiva:  

- concordância 

gramatical; 

- pronomes 

pessoais (CD e 

CI) 

- Tempos verbais 

de pretérito 

Indicativo 

- Presente do 

Conjuntivo 

(tempos simples) 

. Discriminação 

fonética (oral) 

. Realização de 

questionários (oral 

e escrita): 

*pergunta-

resposta; 

*verdadeiro-falso; 

*escolha múltipla. 

. Exercícios de 

cloze (oral e 

escrita) 

. Exercícios de 

associação (oral e 

escrita) 

. Ordenação de 

gravuras, de falas 

de diálogos, de 

estrofes de 

canções (oral e 

escrita) 

. Realização de 

fichas, testes, 

exercícios (oral e 

escrita) 

. Articulação de 

frases ou de partes 

de frases (escrita) 

. Completamento 

de frases (escrita) 

. Transformação 

Realização de 

atividades que 

permitam 

desenvolver as 

quatro 

competências: 

Ouvir, Falar, Ler 

e Escrever: 

- exercícios de 

produção e 

compreensão 

orais e escritos; 

- leitura de 

várias 

modalidades de 

textos; 

- resolução de 

exercícios das 

diferentes fichas 

teóricas e 

práticas 

compiladas e 

criadas pelas 

docentes; 

- recriação de 

situações reais; 

- exercícios de 

dedução de 

significados; 

 

- procura de 

- ¡Ahora 

Español 3! – 

Nível 

Elemental III. 

(Areal). 

 

-Caderno de 

Exercícios  

 

-Gramáticas 

 

-Dicionários  

 

-Revistas 

 

- Fichas 

informativas 

 

- Fichas de 

leitura 

 

- Fichas de 

trabalho 

 

- Fichas de 

avaliação 

 

- Quadro 

 

- Marcadores 

 

 

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/ escrita) 

 

 Testes de 

135525 



Competências 

Gerais 

Competências 

Específicas/Metas de 

Aprendizagem 

Conteúdos 

Atividades 

  

Estratégias 

 

Recursos Avaliação 
Temáticos Linguísticos 

trabalho e de 

aprendizagem 

adequadas a 

objetivos visados. 

 

 

Pesquisar, 

selecionar e 

organizar 

informação para 

transformar em 

conhecimento 

mobilizável. 

 

Adotar estratégias 

adequadas à 

resolução de 

problemas e à 

tomada de 

decisões. 

 

Realizar 

atividades de 

forma autónoma, 

responsável e 

criativa. 

 

Cooperar com 

outros em tarefas 

e projectos 

comuns. 

 

 

forma simples, em curtos 

monólogos previamente 

preparados. Descreve o meio 

envolvente e situações do 

quotidiano; conta 

acontecimentos reais e 

experiências 

pessoais e/ou imaginários, 

presentes ou passados e 

exprime opiniões, gostos 

e preferências sobre temas 

da atualidade. Usa 

vocabulário frequente e 

frases simples mobilizando 

estruturas gramaticais 

elementares. Pronuncia de 

forma suficientemente clara 

para ser entendido. 

Interação oral - A2.2 

(QECRL) 

O aluno interage em 

conversações curtas, bem 

estruturadas e relativas a 

situações familiares.  

Troca ideias, informações e 

opiniões sobre situações do 

quotidiano e sobre 

experiências pessoais, 

interesses próprios e temas 

atuais, tendo em conta o 

discurso do interlocutor e 

respeitando os princípios de 

cortesia. Usa vocabulário 

muito frequente e frases 

UNIDADE 4 –  

“¿En qué puedo 

ayudarlo?”: 

serviços: correio; 

banco; 

emergências. 

 

UNIDADE 5 –  

“¡Vamos a viajar!”: 

meios de transporte, 

lugares e objetos. 

 

UNIDADE 6 –  

“Tierra solo hay 

una”: natureza, 

poluição, 

catástrofes e 

ecologia 

 

 

 

    

 

 

-

  

 

             

 

-

  

 

 

          

        

 

-Pretérito 

Imperfeito do 

Conjuntivo 

(tempos simples) 

- Modo 

Imperativo 

- Discurso direto 

e indireto 

- Modo 

Condicional 

simples. 

- Futuro simples 

- marcadores 

temporais,  

- organizadores 

de discurso; 

 

Funções 

comunicativas 

do espanhol 

utilizadas em 

situações 

quotidianas 

formais e 

informais (Nível 

B1): 

pedir e dar 

informações; 

exprimir 

habilidades; 

apreciar e dar 

uma opinião; 

escrever uma 

carta ou email 

formal e 

informal; 

fazer uma 

reclamação; 

descrever um 

objeto, uma peça 

de roupa ou uma 

de frases (escrita) 

. Resumo (oral e 

escrita) 

. Leitura (oral e 

escrita) 

. Tradução e 

Retroversão de 

textos 

. 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) 

. Resolução de 

exercícios das 

diferentes fichas 

teóricas e práticas 

compiladas e 

criadas pelas 

docentes; 

.Recriação de 

situações reais; 

. Exercícios de 

dedução de 

significados; 

. Procura de 

significados no 

dicionário; 

.Construção de 

textos livres; 

. Atividades 

significados no 

dicionário; 

- construção de 

textos livres; 

- atividades 

lúdicas; 

- audição de 

CD´s; 

- utilização de 

acetatos e 

vídeos; 

- discussão 

sobre conteúdos 

socioculturais 

estudados na 

aula; 

- procura, 

recolha e 

tratamento de 

informação em 

portais 

eletrónicos; 

- dramatização e 

simulação de 

situações 

comunicativas 

quotidianas; 

- tradução de 

vocabulário e de 

frases; 

- Exercícios de 

aplicação 

gramatical. 

- Apagador 

 

- Computador 

 

- Projetor 

 

- Colunas 

 

- Internet 

 

 

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 de 
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Conteúdos 

Atividades 

  

Estratégias 

 

Recursos Avaliação 
Temáticos Linguísticos 

simples, mobilizando as 

estruturas gramaticais 

adequadas. Pronuncia de 

forma suficientemente clara 

para ser entendido. 

Compreensão escrita - A2.2 

(QECRL) 

O aluno compreende ideias 

principais e a informação 

relevante explícita, em 

mensagens e textos simples e 

curtos (cartas e mensagens, 

folhetos, ementas, horários, 

avisos, artigos de imprensa, 

textos literários, entre 

outros) que descrevam ou 

narrem experiências pessoais 

e situações do quotidiano, 

interesses próprios e temas 

atuais, sempre que 

constituídos essencialmente 

por frases simples e 

vocabulário comum. 

Produção escrita - A2.2 

(QECRL) 

O aluno escreve textos 

diversos (70-90 palavras). 

Descreve situações do 

quotidiano; conta 

experiências pessoais e 

acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou 

passados. Exprime opiniões, 

paisagem; 

pedir e dar 

informações; 

contar no 

passado; 

fazer planos e 

dar conselhos; 

exprimir 

necessidade, 

acordo e 

desacordo; 

dar sugestões; 

exprimir 

probabilidade; 

reagir. 

 

 

 

 

lúdicas; 

. Audição de 

CD´s; 

. Utilização de 

flashcard, 

PowerPoint e 

vídeos; 

.Discussão sobre 

conteúdos 

socioculturais 

estudados na aula; 

. Procura, recolha 

e tratamento de 

informação em 

portais eletrónicos; 

. Exercícios de 

aplicação 

gramatical. 



Competências 

Gerais 

Competências 

Específicas/Metas de 

Aprendizagem 

Conteúdos 

Atividades 

  

Estratégias 

 

Recursos Avaliação 
Temáticos Linguísticos 

gostos, e preferências.  

Utiliza frases curtas e 

vocabulário muito frequente 

e respeita as convenções 

textuais, Articulando as 

ideias com diferentes 

conetores de coordenação e 

subordinação. 

Interação escrita - A2.2 

(QECRL) 

O aluno escreve cartas e 

mensagens diversas (70-90 

palavras). Pede e dá 

informações sobre o meio 

envolvente, situações 

quotidianas, acontecimentos 

reais ou imaginários, 

preferências, opiniões e 

vivências pessoais. Respeita 

as convenções textuais e 

sociolinguísticas das 

mensagens e cartas, 

adequando-as ao 

destinatário. Utiliza léxico 

frequente e frases curtas, 

articulando as ideias com 

diferentes conetores de 

coordenação e subordinação. 

 

  


