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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

 Disciplina de Espanhol- Iniciação – 10.º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período -  +/- 78          2.º Período: +/- 84           3.º Período: +/- 43 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

DOMÍNIO - COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 

 
Compreensão auditiva e audiovisual 
– Nível A2.2 
- Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos 
curtos, de géneros e suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, 
interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam vocabulário muito frequente e 
sejam articulados de forma clara e pausada. 
 

Compreensão escrita – Nível B1.1 
Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara. 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita de sequências descritivas, 
narrativas, explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios de diversos géneros e 
suportes, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo 
do trabalho e do lazer, e sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas e predomine vocabulário frequente. 
 

Interação oral – Nível A2.1 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências 
pessoais; 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos linguísticos trabalhados nas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

aulas. 
 

Produção oral – Nível A2.1 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente e situações do quotidiano) e narrativas 
(sobre experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados); 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 

Interação escrita – Nível A2.1 
Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações digitais, nos 
quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências 
pessoais; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 
 

Produção escrita – Nível A2.1 
Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre assuntos 
trabalhados nas aulas, nos quais: 
- descreve situações do quotidiano; 
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Questionador (A, F, G, I, J);  
           Comunicador (A, B, D, E,H); 
        Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da diferença/do outro 
                           (A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 

DOMÍNIO – COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL 
 

Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-verbais dos 
jovens hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências.  
Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à sociedade espanhola e 
hispano-americana através de produtos e experiências verbais e não-verbais (documentos 
digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, 
jogos, artefactos, etc.). 

1.º/2.º/3.º 

DOMÍNIO - COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 
 

Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da 
língua. 
Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente 
para solicitar esclarecimentos e ajuda e colaborar com os colegas na realização de tarefas e na 
resolução de problemas. 
Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de aprendizagem da língua 

1.º/2.º/3.º 
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(1) Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
(2) As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais.  

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

(motivação, contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, 
assimilação e recuperação de conhecimentos e conceptualização).  
Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem, propor formas de os 
superar e avaliar progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua.  
Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência 
pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões 
de sentido e comunicar de forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas 
conhecidos, gestos, mímica e desenhos.  
Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de realização de 
tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua 
eficiência. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

 Disciplina de Espanhol- Iniciação – 11.º ano 

 
Ano Letivo: 2021/2022 

 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período -  +/- 78          2.º Período: +/- 84           3.º Período: +/- 43 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

DOMÍNIO - COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA 
 

 
Compreensão auditiva e audiovisual 
– Nível B1.1 
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e discursos 
breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, 
situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da atualidade, sempre 
que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a 
articulação seja clara. 
 

Compreensão escrita – Nível B1.2 
Identificar, selecionar e associar informação explícita e informação implícita relevante de 
sequências descritivas, explicativas, narrativas e argumentativas, em textos de géneros e 
suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre 
assuntos da atualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito 
correntes. 
 

Interação oral – Nível A2.2 
Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares, apoiando-se, 
quando necessário, no discurso do interlocutor, nas quais: 
 - Troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, experiências e 
interesses pessoais e temas da atualidade;  
- Aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; - utiliza vocabulário e expressões 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecedor/ 
Sabedor/Culto/Informado 

(A, B, G, I, J) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  
- Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 

Produção oral – Nível A2.2 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais:  
- Descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; 
- Conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- Apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade;  
- Utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
 - Pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 
 

Interação escrita – Nível A2.2 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações digitais (chats, 
fóruns, redes sociais, entre outros), nos quais:  
- Pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e 
interesses pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões;  
- Exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; 
- Aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; - utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares;  
- Articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una 
sequência lógica de informações;  
- Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao 
destinatário. 
 
Produção escrita – Nível A2.2 
Escrever textos simples diversos (em papel ou em aplicações digitais), nos quais: - descreve o 
meio envolvente e situações do quotidiano; - conta experiências pessoais e acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- Exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; 
- Utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas 
elementares;  
- Articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar uma 
sequência lógica de informações;  
- Respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas. 
 
[Mediação oral e escrita – Nível A2.2]  
Tomar notas de uma presentação, audição ou vídeo sempre que o assunto seja familiar e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           Questionador (A, F, G, I, J);  
           Comunicador (A, B, D, E,H); 
        Participativo/ colaborador (B, C, D, E, F) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respeitador da diferença/do outro 
                           (A, B, E, F, H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável/ autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
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(1) Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

A. Linguagens e textos. 
B. Informação e comunicação.  
C. Raciocínio e resolução de problemas.  
D. Pensamento crítico e pensamento criativo. 
E. Relacionamento interpessoal.  

F. Desenvolvimento pessoal e autonomia.  
G. Bem-estar, saúde e ambiente.  
H. Sensibilidade estética e artística.  
I. Saber científico, técnico e tecnológico.  
J. Consciência e domínio do corpo. 

 
(2) As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais.  

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por Domínio (1) 
Período 

Letivo (2) 

previsível e a locução seja clara, lenta e redundante. 
Ordenar, hierarquizar e transcrever ou reformular informação relevante dos documentos 
trabalhados previamente nas aulas para a transmitir a terceiros através de diferentes canais e 
codificações (orais, escritos, multimodais).  
Parafrasear e fazer breves resumos de sequências/fragmentos dos documentos trabalhados 
previamente nas aulas. Transmitir frases e ordens simples comunicadas por terceiros de forma 
oral ou escrita (estilo direto e indireto), como notas, telefonemas e outras mensagens breves 
recebidas através de diversos canais. 
 

DOMÍNIO – 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.). 
 

1.º/2.º/3.º 

DOMÍNIO - COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA 
 

Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de 
aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos (Portfólio Europeu das 
Línguas, entre outros). Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, 
gramáticas em suporte papel, digital e outros) em função dos objetivos das atividades propostas 
na aula. Reconhecer e usar modelos de língua na realização de tarefas. Aceder ao sentido de 
mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar os 
recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas 
de interação e de produção oral e escrita. 
 
 

1.º/2.º/3.º 


