
                                                                                                                                                                                                                                                        
AESC_Planificação Anual_Espanhol_7º ano_ Página 1 de 7 

 

                                       AGRUPAMENTO de ESCOLAS de SANTIAGO do CACÉM ENSINO SECUNDÁRIO 
               Ano Letivo 2017/2018 L.E.II –ESPANHOL– 7º ANO – NÍVEL1  

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documentos Orientadores: Programa de Espanhol do Ensino Secundário; QECRL e Manual adotado (……………………………………………………)  

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

 
Referências geográfi-

cas e culturais sobre os 

países hispano-

falantes: 

- Espanha e as Comuni-

dades Autónomas; 

-Os países hispano-

americanos; 

Caracterização das prin-
cipais cidades e povoa-
ções. 

Eu e os outros: 

- Identificação e carac-
terização. 

Relações humanas. A 

organização social: 

- Os amigos, a família e a 

escola; 

- As festas, o trabalho. 

 
Nome e Adjetivo 
- Regras gerais de mudança de 
género e número. 
- A concordância. 
- Femininos e plurais irregula-
res 
- Gradação do adjetivo: compa-
rativos regulares. 

 
Artigo 
- Morfologia e concordância 
com o nome. 
- Artigos contraídos. 
- Casos mais frequentes de 

presença/ausência do artigo. 
- Função deítica do artigo. 

 
Indefinidos 
- Usos e sintaxe do indefinido. 

 
Possessivos 
- Usos e formas dos adjectivos 
possessivos. 
- Outras formas de indicar pos-
se: 
“E l+ Nome + de + Determinan-
te”, “El de...”. 

 
 

Numerais 
- Tipos. Concordância e  apó-

 
Usos sociais da língua: cumprimentar, oferecer e 
convidar 
- Cumprimentar. Responder ao cumprimento. 
- Apresentar-se e apresentar alguém. 
- Responder à apresentação. 
- Agradecer. Responder ao agradecimento. 
- Formas de tratamento. 

 
Informação 
- Inquirir sobre a identificação de pessoas e localiza-
ção. Responder. 
- Corrigir a informação sobre a identificação e des-
crição de pessoas, lugares, objetos, actividades e es-
tados. Responder. 

 
Exprimir obrigação, mandato e autorização 
- Perguntar sobre obrigação pessoal. 
- Solicitar autorização. 
- Conceder autorização. 
- Indeferir. Proibir. 

 
Controlar a comunicação 
- Manifestar não-compreensão do discurso. 
- Solicitar alteração do ritmo ou do registo do dis-
curso. 
- Inquirir sobre a pronúncia, ortografia ou significado 
de uma palavra. 
- Solicitar que se escreva algo. 
- Pedir para repetir algo. 
- Solicitar informação sobre uma palavra ou expres-

 
1º Perí-

odo 

+/- 39 

aulas de 

45 minu-

tos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPREENSÃO 
ORAL 

 
· Testes de discrimi-

nação fonética, de 
reconhecimento de 
estruturas prosó-
dicas; 

· Questionários (de 
 pergunta- respos-

ta, verdadei-
ro/falso, de 
escolha múltipla); 

· Exercícios de Cloze 
(preenchimento de 
lacunas num texto 
previamente escu-
tado); 

· Exercícios de iden-
tificação, de asso-
ciação,  de empa-
relhamento, de in-
terpretação não 
verbal do verbal; 

· Desenho de uma 
gravura ou indicação 
de um  itinerário 
num mapa; 
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O meio que se vive em 
Espanha: 

- Serviços; públicos; co-
mércios e lojas; habita-
ção; consumo; a quali-
dade de vida; a conser-
vação do meio ambiente. 

O quotidiano:  

-Rotina diária, tempos 

livres. 

Acontecimentos do pas-

sado. 

O meio que se  vive  em 
Espanha:  

- Alimentação, a conser-
vação do meio ambiente. 

Relações Humanas. A 

Organização Social: 

- As férias. 

cope dos cardinais ordinais. 
- Irregularidades. 
- Pesos e medidas. 
 
Interrogativos 
- Formas, usos e sintaxe dos in-
terrogativos. 
- Usos preposicionais mais co-

muns: “por dónde, de dónde, 
porqué”. 

 
Pronomes Pessoais 
- Sujeito: formas. 
- Formas de tratamento 
“tú/usted”. 
- Formas tónicas dos pronomes 
pessoais. 
- Redundâncias “A mí me...”. 
- Pronomes reflexos e recípro-
cos 

 
Verbo 
- Presente do indicativo: 

Verbos regulares e irregulares 
mais comuns. 

- Sintaxe dos verbos:  “gustar”, 
“preocupar” e “molestar”. 

 
Oração Simples 
- Concordâncias básicas: 
▫Sujeito +Verbo 
▫Sujeito +Atributo 
▫Determinante +Nome + Adje-
tivo 
- Declarativas, afirmativas e ne-
gativas. 
- Interrogativas parciais e to-
tais. 

são esquecida. 
 
Organizar o discurso 
- Dirigir-se a alguém. 
- Iniciar o discurso. 
- Relacionar elementos e partes do discurso. 

 - Finalizar. 
 
Usos sociais da língua: cumprimentar, oferecer e 
convidar 
- Convidar alguém. 
- Aceitar/recusar um convite. 
- Pedir e apresentar desculpas. 
- Cumprimentar. Responder ao cumprimento. 
- Reclamar a atenção de alguém. 
- Agradecer. Responder ao agradecimento 
- Pedir um favor. 
- Oferecer-se para realizar algo. 

 
Informação 
- Identificar pessoas, lugares e objetos. 
- Descrever pessoas, lugares, objetos, actividades e 

estados. 
- Inquirir sobre a descrição de pessoas, lugares, obje-

tos, actividades e estados. Responder. 
- Narrar acontecimentos. 
- Indicar a duração ou frequência com que se realiza 
uma atividade. 
 
Exprimir obrigação, mandato e autorização 
- Exprimir obrigação pessoal para fazer algo. 
- Exprimir ausência de obrigação. Perguntar sobre 

obrigação pessoal. 
- Solicitar autorização. 
- Conceder autorização. 
- Indeferir. Proibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Perí-

· Ordenação de gra-
vuras, de falas de 
diálogos, de estro-
fes de canções;  

· Fichas, formulários, 
tabelas, diagra-
mas, mapas, gráfi-
cos; 

· Explicação de ter-
mos. 
 

COMPREENSÃO ES-
CRITA 
 
· Questionários (de 
 pergunta- respos-

ta, 
 verdadeiro/falso, 

de escolha múlti-
pla); 

· Fichas, formulários, 
Tabelas, diagramas, 
mapas, gráficos; 
· Testes de interpre-

tação não verbal 
do verbal; 

· Ordenação de gra-
vuras, de frases…; 
· Articulação de fra-

ses/partes de fra-
ses; 

· Completamento de 
frases, de textos; 
· Reconstituição de 
textos; 
· Resumo; 



                                                                                                                                        AESC_Planificação Anual_Espanhol_7º ano_ Página 3 de 7 
 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

- Interrogativas diretas. 
 
Marcadores temporais 
- Expressão da hora. 

 
Advérbios 
- Uso dos advérbios simples de 
quantidade, modo, afirmação e 
de negação. 

 
Conectores 
- Usos gerais das preposições e 

conjunções mais frequentes. 
- Alargamento progressivo de 

acordo  com a expressão das 
funções comunicativas de 
cada ano. 

- Casos de regência de preposi-
ção mais frequentes. 

 
Fonética 

 - Correspondência entre  fone-
mas  e  letras em espanhol. 

- Reconhecimento e
 produção d 
fonemas vocálicos, semivo-
cálicos e consonânticos. 

- Fonemas vocálicos e conso-
nânticos isolados e em  agru-
pamentos  silábicos  susceptí-
veis de levantar problemas ao 
falante de português: 
▫Vogais “o, e” em posição áto-
na. 
▫Consoantes: “c, z, ch, j, g, b, v, 
r, s”. 
- Identificação da sílaba tónica 
de cada palavra. 

Exprimir sentimentos, gostos, desejos, intenções, 
opiniões e conselhos 
- Felicitar. 
- Exprimir sentimentos: alegria, tristeza, surpresa, 

dor. 
- Expressar agrado e desagrado. 

 - Falar sobre gostos, expressando desejo e preferên-
cia. 
 Usos sociais da língua: 
- Telefonar. 
- Propor atividades. 

 
Informação 
- Relacionar dois momentos, ordenando-os no tem-

po. 
 - Narrar acontecimentos. 
 
Exprimir obrigação, mandato e autorização 
- Exprimir obrigação pessoal para fazer algo. 
- Exprimir ausência de obrigação. Perguntar sobre 

obrigação pessoal. 
- Solicitar e conceder autorização. 
- Indeferir. Proibir. 

 
Exprimir sentimentos, gostos, desejos, intenções, 
opiniões e conselhos 
- Exprimir sentimentos: alegria, tristeza, surpresa, 

dor. 
- Expressar agrado e desagrado. 

 - Falar sobre gostos, expressando desejo  e preferên-
cia. 
 

odo 

+/-31 

aulas de 

45 minu-

tos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Contextualização 
de formas grama-
ticais. 

 
EXPRESSÃOORAL 

 
· Repetição de frases; 
· Leitura oral; 
· Questionários; 
· Respostas a per-

guntas sobre  uma 
série de imagens; 

· Formulação de 
enunciados relati-
vos a situações 
dadas; 

· Relato de aconte-
cimentos e vivên-
cias; 

· Completação de um 
diálogo; 
· Entrevista; 
· Debate; 
· Discurso em grupo; 
· Relato; 
· Resumo oral; 
· Dramatização; 
· Simulação; 
· «Juego de papeles»; 
· Reações espontâ-

neas a situações 
de aula. 

 
EXPRESSÃOESCRITA 
 
· Preenchimento de 

balões numa série 
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- Formas fortes e débeis das pa-
lavras auxiliares. 
- Reconhecimento e produção 

dos grupos tonais e das pau-
sas. 

- Entoação e sintaxe: identifi-
cação e produção dos pa-
drões de   entoação básicos 
(enunciativo, interrogativo, 
exclamativo). 

 
Ortografia 
- Regras ortográficas elementa-
res. 
- Regras de acentuação do es-
panhol. 

 - Sinais de pontuação. 
 
Indefinidos 
- Usos e sintaxe do artigo inde-
finido 
- Usos e sintaxe de:“mucho, poco, 
bastante, demasiado, todo”. 

 
Demonstrativos 
- Usos, formas e sintaxe. 
- As formas neutras em frases 

com  partículas interrogati-
vas. 

 
Pronomes Pessoais 
- Pronomes  átonos  regidos  

por complemento direto: 
▫Formas. 
▫Colocação com perífrase. 

 
Verbo 
- Pretérito Perfecto de Indicati-

3º Perí-

odo 

+/- 29 

aulas de 

45 minu-

tos. 

 
 
 

de vinhetas; 
· Descrição de ima-
gens; 
· Legendagem de 
gravuras; 
· Transformação de 
frases; 

  · Elaboração de fra-
ses a partir de pala-
vras dadas; 

· Criação de diálogos 
a partir de uma si-
tuação dada; 

· Completamento de 
textos; 
· Reprodução de 

episódios, de 
acontecimentos 
do quotidiano; 

· Elaboração de tex-
tos de matrizes 
variadas a partir 
de tópicos, mode-
los ou indicações; 

· Elaboração de tex-
tos livres. 

 
Avaliação contínua 
das capacida-
des/conhecimentos: 
- observação direta 
na sala de aula, 

- testes escritos, 
- fichas de trabalho e 
outros trabalhos es-
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vo. 
- Particípios regula-
res/irregulares. 
- Gerúndios regula-
res/irregulares. 
- Perífrases verbais: 
▫de infinitivo: 
“ir a + infiniti-
vo”. 

    ▫de gerúndio: “estar + gerún-
dio”. 

- Usos dos verbos ser e estar. 
 - Contraste “haber”/“tener”. 
 
Marcadores Temporais 
- Marcadores de hábito e fre-
quência. 
- Indicadores mais comuns de 

tempo passado, presente e 
futuro. 

- Expressão da data, estação do 
ano. 

 
Marcadores Espaciais 
- Indicadores de localização es-
pacial. 
- Indicadores de proximidade, 

afastamento, distância. 
- Indicadores de delimitação 
espacial: “desde…hasta”, 
“de…a”. 

 
Advérbios 
- Contrastes “muy”/“mucho”, 
“también”/“tampoco”. 

 

critos; 
- participação oral 
espontânea ou solici-
tada na aula, 
-trabalhos de casa, 
- Atitu-
des/Comportamento 
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Conectores 
- Usos gerais das preposições e 
conjunções mais frequentes. 
- Alargamento progressivo de  

acordo com a expressão das 
funções comunicativas de 
cada ano. 

- Casos de regência de preposi-
ção mais frequentes. 

 
Fonética 
- Reconhecimento e produção 
dos grupos tonais e das pausas. 
- Entoação e sintaxe: identifi-

cação e produção dos pa-
drões de entoação básico 
(enunciativo, interrogativo, 
exclamativo). 

 
Ortografia 

 - Regras ortográficas elementa-
res. 
 
Verbo 

- “Pretérito indefinido” dos 
verbos mais frequentes, em 
contraste com o “pretérito per-
fecto do indicativo”, acompa-
nhados  dos respectivos marca-
dores temporais. 
- Imperativo afirmativo. 

 - Contraste hacer/estar. 
 
Oração Composta: Coordena-
das e Subordinadas 
- Copulativas com “y” e adver-
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sativas com “pero”. 
- Subordinadas substantivas: 
“Quiero”+Infinitivo 

 
Marcadores Temporais 
- Marcadores de hábito e fre-
quência. 
- Indicadores mais comuns de 
tempo passado, presente e 
futuro. 
- Expressão de hora, data, esta-
ção do ano. 

 
Conectores 
- Usos gerais das preposições e 
conjunções mais frequentes. 

Alargamento progressivo de 
acordo com a expressão das 
funções comunicativas de cada 
ano. 

 
 

 


