Planificação a longo prazo do programa do 10 º ano da disciplina de espanhol – Formação Geral
Ano Letivo de 2017-2018
MANUAL: CONTIGO.ES - INICIAÇÃO

1º PERÍODO

2º PERÍODO

3º PERÍODO

INÍCIO

13 set 2017

3 janeiro 2018

9 abril 2018

FINAL

15 dez 2017

23 março 2018

15 Junho 2018

INTERRUPÇÕES

18 dez a 2 jan

AULAS PREVISTAS (blocos 45)

52 (10ºA,C,D,E)

44 (10ºA,C,D,E)

38 (10ºA,C,D,E)

AVALIAÇÃO SUMATIVA e outros*

10

10

8

AULAS DISPONÍVEIS

42

34

30

Unidades / conteúdos

12 a 14 de fev.

26 março a 6 de abril

aulas

Temáticos, culturais e comunicativos
− Língua e cultura espanhola
conhecimentos prévios de cultura e civilização espanholas
situação geográfica
semelhanças e diferenças entre Portugal e Espanha
falsos amigos
Comunidades Autónomas
Línguas
− Saudações
cumprimentos e despedidas
apresentação e identificação pessoal
− Países e nacionalidades
− Escola
material escolar
disciplinas e expressões de sala de aula
dias da semana
meses e estações do ano
horas

1º
Período

Linguísticos
− Pronúncia e ortografia
alfabeto
articulação de sons
− Pontuação
− Nome
Género e número
− Adjetivo
género e número, comparativo
numeral cardinal
− Determinantes
artigo definido, artigo indefinido
− Pronomes
pessoais forma de sujeito, pessoais reflexos
tú / usted
interrogativos
− Verbos: presente do indicativo
Ser, tener
verbos regulares e irregulares de uso frequente
verbos pronominais: llamarse
perífrase ir a + infinitivo
− Preposições
de uso frequente
− Tipo de frases
Afirmativa, negativa, interrogativa

Temáticos, culturais e comunicativos

2º
Período

− Língua e cultura espanhola
conhecimentos prévios de cultura e civilização espanholas
− Família
relações de parentesco
tipos de família
− Caracterização física e psicológica
partes do corpo

52

traços físicos e psicológicos
gostos e preferências
cores
− Profissões
− Consumo
lojas e produtos, espaços de consumo, preços e formas de pagamento

Linguísticos
− Adjetivo
género e número
− Determinantes
Possessivos, demonstrativos
− Pronomes
Possessivos, demonstrativos
− Advérbios
muy / mucho
sí, no, también, tampoco
− Verbos
presente do indicativo:
ser, tener e llevar verbo gustar e similares
gerúndio regulares e irregulares de uso frequente
pretérito indefinido e pretérito perfecto compuesto contraste marcadores temporais
perífrases estar + gerundio
− Preposições
de uso frequente
− Tipo de frases
Afirmativa; negativa; interrogativa
− Expressão
de gosto; de posse; de quantidade

44

Temáticos, culturais e comunicativos
− Cidade
cidades espanholas caracterização comparação
espaços e serviços
− Meios de transporte
espaços e agentes
impacto ambiental
− Tempos livres
atividades de ócio
festas de Espanha

Linguísticos
− Adjetivo
Comparativos
− Advérbios
Modo, quantidade, dúvida, afirmação, negação
− Verbos
pretérito perfecto compuesto
marcadores temporais
pretérito imperfecto regular e irregular
pretérito perfecto compuesto e pretérito imperfecto contraste marcadores temporais
imperativo afirmativo
− Preposições
de uso frequente
com meios de transporte (a, en)
− Tipo de frases
Afirmativa; negativa; interrogativa
− Expressão
de gosto, de opinião, de acordo / desacordo, de modo, de quantidade, de dúvida,
negação

3º
Período

•
•
•

38

de afirmação /

A avaliação é feita de acordo com os critérios aprovados em Conselho Pedagógico.
A planificação poderá sofrer algumas alterações / adaptações em função das características e conhecimentos dos
alunos das turmas.
Material a solicitar aos alunos: caderno específico, manual da disciplina.

* OBS.: Incluem-se neste campo os testes e os restantes instrumentos ou momentos de avaliação sumativa.

