Curso Profissional de Técnico de Comércio

Planificação a longo prazo do programa do 10 º ano da disciplina de Espanhol do ano Letivo 2017-2018
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 (tempos de 45’)* 144

52

12 a 14 de fev.

26 março a 6 de abril

40

Unidades / conteúdos

1º
Período

Módulo 1: Eu na Escola
• Correspondência entre fonemas e letras. Regras elementares de ortografia
• A escola. Identificação pessoal. Descrição e estado físicos. Tempo livre e entretenimentos. Relações (família,
sociedade). Gostos, desejos e preferências.
• Adjetivos. Gradação das qualidades. Artigos. Demonstrativos. Possessivos. Numerais inteiros. Pronomes
pessoais (sujeito e complemento). Tratamento: tú /usted. Verbos (tempos simples do Indicativo dos verbos
regulares e irregulares mais frequentes. Uso de gustar e parecer. Usos das perífrases mais frequentes (ir a +
Infinitivo , estar + Gerúndio). Preposições e conjunções de uso mais frequente. Negação.
• Contraste com o português.
Módulo 2: Vivências e Convivências (introdução e motivação)

52
aulas

48

4

• A família e outras pessoas.
•
•

2º
Período

•

•
•

3º
Período

•
•

Módulo 2: Vivências e Convivências
Fonemas da língua espanhola e respectiva transcrição gráfica. Acentuação ortográfica.
Descrição e estado físicos. Família, relações de parentesco. Identificação pessoal. Relações com outras
pessoas. Tempo livre e entretenimentos.
Substantivo e do adjetivo. Adjetivos comparativos regulares e irregulares. Superlativo. Artigos.
Contrações de preposição + artigo. Outros determinantes — demonstrativos, possessivos, numerais,
indefinidos. Pronomes pessoais, relativos, interrogativos. Verbos — revisão dos tempos simples de
Indicativo dos verbos regulares. Tempos simples de Indicativo dos verbos irregulares mais
frequentes/trabalhados. Condicional. Diferentes formas de expressar ações futuras. Perífrases. Expressão
de desejos e de opiniões, acordo e desacordo. Advérbios. Afirmação. Preposições mais frequentes.
Contraste com o português.
Amigos na Internet

Módulo 3: Lugares e Transportes
• Geografia de Espanha. Viagens e transportes. Festas. Actividades de tempo livre. Famílias de palavras.
• Distinção do léxico de registos comuns e formais.
• Substantivo. Adjetivo. Mudança de significado. Outros determinantes — Demonstrativos, possessivos,
numerais, indefinidos. Pronomes pessoais de sujeito e complemento. Pronomes relatives, Pronomes
interrogatives. Verbos — Revisão dos tempos de Indicativo dos verbos regulares e irregulares mais frequentes.
O Imperativo. Perífrases. Expressão de obrigação, opiniões, acordo e desacordo. Advérbios. Afirmação.
Preposições mais frequentes. Conjunções coordenativas e subordinativas mais utilizadas para expressar as
funções comunicativas deste módulo.
• Contraste com o português.
• Organização do discurso.

44

48

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.
* OBS.: Incluem-se neste campo os testes e os restantes instrumentos ou momentos de avaliação sumativa.
Outros conteúdos de língua serão lecionados quando o professor julgar mais oportuno.

