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TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

Módulo 3: Lugares e 
transportes 

Gramaticais:  
- Género e número do substantivo e do adjectivo. A 
concordância. Adjectivos — Colocação e gradação do 
adjectivo. Mudança de significado. Adjectivos compa-
rativos regulares e irregulares. Superlativo.  
- Artigos — Formas, uso/omissão (el / un). Atenção ao 
uso de el e ao erro de lo por el. Contrações de prepo-
sição + artigo (al, del).  
- Outros determinantes — Demonstrativos, possessi-
vos, numerais, indefinidos. Pronomes pessoais — Pro-
nomes pessoais sujeito. Formas de tratamento e con-
cordância com o verbo. Pronomes complemento: for-
mas, uso e colocação. Presença / ausência do prono-
me pessoal sujeito. Pronome se.  Pronomes relativos 
(que, donde, cuando, como, ...). Pronomes interrogati-
vos (quién/quiénes, cual, cuyo).  
- Verbos — Revisão dos tempos de Indicativo dos ver-
bos regulares e irregulares mais frequentes. Revisão 
dos tempos do passado. Relação de acções no passa-
do. Diferentes formas de expressar acções futuras. O 
Imperativo.  Perífrases com Gerúndio. Contraste com o 
português.  
- Expressão de obrigação: tener que, hay que + Infini-
tivo.   
- Expressão de opiniões, acordo e desacordo: yo creo, 
a mí me parece que + Indicativo. Sí es verdad, pero... 
Sí es cierto que... Lo que pasa es que ... + Indicativo.  

- Mobilizar as estratégias necessárias para a 
identificação e resolução dos problemas 
colocados no decurso das actividades e tare-
fas propostos.  
- Compreender mensagens orais ou escritas 
produzidas em contextos diversificados e 
adequadas ao nível de competência traba-
lhado.   
 - Interpretar e produzir diferentes tipos de 
texto, demonstrando uma progressiva auto-
nomia no uso das competências pragmática 
e estratégica.  
- Desenvolver o gosto pela leitura e pela 
escrita em língua espanhola, como meio de 
comunicação e expressão.   
- Descobrir e contrastar o funcionamento da 
língua espanhola com a língua materna.  
- Demonstrar atitudes positivas perante a 
língua espanhola e os universos sociocultu-
rais que veicula, numa perspectiva intercul-
tural.   
Interagir com a cultura dos países de língua 
espanhola.  
- Consolidar práticas de relacionamento in-
terpessoal que favoreçam o sentido de res-
ponsabilidade, a solidariedade e a consciên-
cia da cidadania europeia.  

 
1º e 2º 

periodos: 
 54  tempos 
de 45 min. 

 Diagnóstica 
(tarefas de remedia-
ção) 
 
Formativa: 
- fichas de trabalho; 
- TPC; 
- caderno diário. 
 
Sumativa: 
- testes de  avaliação 
das competências nos 
domínios da compre-
ensão /interpretação 
do discurso 
oral/escrito e do co-
nhecimento explícito 
da língua. 
 

Auto e hetero avaliação 
 
Observação direta em 
sala de aula (atitudes e 
valores). 
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- Advérbios — Advérbios de uso frequente. Formas 
apocopadas. Afirmação: sí – también; negação: no – 
tampoco.  
- Preposições — Uso das preposições mais frequentes 
nos seus valores próprios.  Preposições regidas por 
verbos e adjectivos. Contraste com o português.  
- Conjunções coordenativas e subordinativas mais 
utilizadas para expressar as funções comunicativas 
deste módulo.  
Lexicais: 
Campos semânticos:  
Geografia de Espanha. Viagens e transportes. Festas. 
Actividades de tempo livre. Famílias de palavras. Inter-
ferências lexicais com o português. Distinção do léxico 
de registos comuns e formais. 

- Dominar estratégias de superação de difi-
culdades e resolução de problemas, valori-
zando o risco como forma natural de apren-
der.  
- Utilizar adequadamente as novas tecnolo-
gias como meio de comunicação e informa-
ção. 

 


