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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Espanhol  9º ano 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
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Competência comunicativa  
Compreensão auditiva e audiovisual  
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita 
em intervenções e discursos breves, sempre que as ideias 
sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário 
frequente e a articulação seja clara. 
 
Compreensão escrita  
Selecionar e associar informação relevante de sequências 
descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em 
textos de géneros e suportes diversos. 
 
Interação oral  
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a 
situações familiares. 
 

0 – Regreso a clases: Revisão de conteúdos, falsos amigos 
 
1 - ?A qué te dedicas?: As profissões, objetos e lugares de trabalho 
Comunicativos: Pedir/dar informação; exprimir capacidade 
Gramaticais: Presente do Indicativo; Possessivos; Interrogativos 
 
2 – En cartelera: Actividades de ócio; personalidades hispânicas 
Comunicativos: Exprimir gostos; escrever uma carta informal 
Gramaticais: Pretérito indefinido; Pretérito imperfecto; contraste 
indefinido/imperfecto 
 
3 – Un mundo de tecnologías: Novas tecnologias; qualidade de vida, 
invenções espanholas 
Comunicativos: Descrever um objeto; expressar probabilidade 
Gramaticais: Futuro simples; orações condicionais reais 
 

 

 

 

+/-26 



 

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique 

 
 

Ano letivo 2019/2020 

2 

 

2º
 P

e
rí

o
d

o
 

Produção oral 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos 
preparados previamente de forma suficientemente clara para 
ser entendido. 
 
Interação escrita / 
Produção escrita 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel 
ou em aplicações digitais (chats, foros, redes sociais, entre 
outros), interagindo com o outro. 
 
Competência intercultural 
- Estabelecer relações entre os elementos do património 
cultural, das tradições e dos comportamentos sociais dos 
países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Expressar e responder a informações e conhecimentos 
relativos à língua, às sociedades e ao património cultural e 
artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades 
diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, concursos, 
exposições, vídeos, artefactos, atividades de palco, etc.). 
 
Competência estratégica 
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, 
dicionários, enciclopédias, gramáticas, jornais, revistas, etc.), 
em suporte papel, digital e outros, em função dos objetivos das 
atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de 
aprendizagem e propor formas de os superar.  
 
 

4 - ?En qué puedo ayudarlo?: Serviços (Correio, Banco, Urgências) 
Comunicativos: Pedir/Dar informação; Contar factos no passado 
Gramaticais: Contraste Pretérito Perfecto/Indefinido; Pretérito 
pluscuamperfecto 
 
5 –Compras a distancia: Compras por internet/2º mão; comércio justo 
Comunicativos: Descrever um objeto/vestuário; dar instruções; 
escrever uma carta formal 
Gramaticais: Pronomes pessoais; imperativo afirmativo e negativo 
 
6 – !Vamos a viajar!: Meios de transporte; lugares 
Comunicativos: Fazer planos; expressar probabilidade; dar 
conselhos 
Gramaticais: Condicional; orações adverbiais 
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7 – Tierra, solos hay una: Naturaza: poluição; catástrofes naturais; 
animais em perigo de extinção 
Comunicativos: Descrever uma paisagem; exprimir 
necessidade/acordo/desacordo 
Gramaticais:  Presente do conjuntivo; contraste presente do 
indicativo/presente do conjuntivo 
 
8 – Otros mundos otras gentes: Lugares e paisagens; solidariedade 
Comunicativos – Fazer sugestões/reagir 
Gramaticais – Imperfeito do conjuntivo; Discurso indireto 

 

 

 

+/15 

Nota: Os descritores das Aprendizagens Essenciais para Espanhol têm como base os documentos reguladores e o programa homologado para o 3.º ciclo em vigor, as 

orientações do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PA, 2017), o Quadro europeu comum de referência para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação 

(2001 e 2017), e, pontualmente, o Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006). 
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Critérios Específicos de Avaliação 

Aquisições cognitivas conhecimentos e capacidades Atitudes/valores 

80% 20% 

 
Compreensão escrita 

Interação escrita 
Produção escrita 

 
Compreensão oral 

Interação oral 
Produção oral 

 

Trabalho de projeto(a)  
 

 
 
 

 
Participação                                        25% 

Cumprimento das tarefas              25% 

Interação com os colegas               25% 

Interação com o professor             25% 

 

 

(a) Sempre que não for possível a valoração deste instrumento, esta deverá ser distribuída pelos outros instrumentos de avaliação utilizados. 

 

A docente: Paula Almeida 
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