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AGRUPAMENTO de ESCOLAS Nº1 de SANTIAGO do CACÉM 
 3º CICLO 
    A        Ano Letivo2017/2018  

 ESPANHOL – 8º ANO 

|PLANIFICAÇÃO ANUAL| 
Documento(s) Orientador(es): Programa de Espanhol do Ensino Básico 3º Ciclo e Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) 

TEMAS/DOMÍNIOS CONTEÚDOS OBJETIVOS TEMPO AVALIAÇÃO 

Referências 
geográficase 

culturaisdospaísesonde

se falaEspanhol:arte, 
música, 

cinema;teatro;história. 

 
Eu e os outros: 

caracterização; 

interessese 

preferências. 

Relações humanas. A 

organizaçãosocial:a 

família; os jovens; 

locaisde encontro; as 

festas; as 

férias;otempo livre. 

Omeioque 

seviveemEspanha:serviç

ospúblicos;comércioselo

jas;oconsumo; 

Relaçõeshumanas.A 

organizaçãosocial: 

otrabalho. 

• O meio que se vive em 

Espanha: caracterização 

 
Nome/ Adjetivo. 

Regras  gerais demudança degénero/ número.(revisão) 

 
Artigo 

Artigoscontraídos(revisão). 
Casosdepresença/ausênciadoartigo(revisão/alargamentos). 

Substantivaçãocomel,la,los, las. 

Função deíctica do artigo. (“el de la  camisa blanca”). 

 
Pronomes 

Pronomes pessoais (sujeito): casos 

 de presença/ausência;colocação. 

Pronomes   pessoais átonos (complemento direto): revisão; 

casos de presença/ausência; colocação  com  verbos   em  

forma pessoal,impessoaleimperativo. 

Pronomeseadjetivospossessivos(revisão) 
 
Adjetivos 

Apócopedeadjetivos. 
 

Verbos 

Presente doIndicativo:regulares/irregulares. 
Presente doConjuntivo 

PretéritoPerfecto 

Particípiosregulares/irregulares. 

Pretéritoindefinido. 

Contraste Pretérito Perfecto/PretéritoIndefinido. 

Perífrasedefuturo:ir+a+infinitivo 

Sintaxe   dos  verbos gustar, preocupar emolestar.(revisão) 

 
Marcadorestemporais 

 
Usos  sociais  da  língua:cumprimentar, 

oferecere convidar 
Cumprimentos, despedidas e convenções 

Epistolares 
Convidaralguém(ampliação). 

Aceitar/recusarumconvite(ampliação). 
Telefonar(ampliação). 

Proporatividades(ampliação). 

Informarsobreoestadodesaúdeou dedisposição 
dealguém. 

 
Informação 

Confirmar  suposições acerca da identidadedas  
pessoas, coisas, posse  de  objetos,finalidade. 

Narraracontecimentos(revisão). 

Relacionar dois momentos ouações, ordenando-
osnotempo (revisão). 

 
Exprimir sentimentos, gostos, desejos, 

intenções,opiniõeseconselhos 
Expressaragrado edesagrado(ampliação). 
Falar sobre gostos(ampliação). 
Expressardesejoepreferência(ampliação). 

Falar sobreintenções(ampliação). 
Exprimirsentimentos:surpresa. 
 

Controlaracomunicação 

Verificarcompreensãode mensagem. 
Evidenciaracompanhamentododiscurso 

dealguém. 
Autocorrigir-se. 

Parafrasear. 

 
+/- 38 aulas 

de 45 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPREENSÃOORAL 

 
Testesdediscriminaçãofon

ética, 

dereconhecimentode 

estruturas prosódicas; 

Questionários (de 

 pergunta- resposta, 

 verdadeiro/falso, de 
escolhamúltipla); 

ExercíciosdeCloze 

(preenchimento de 
lacunas num texto 

previamente escutado); 

Exercícios de 
identificação, 

deassociação, 
deemparelhamento,de 
interpretaçãonão 
verbaldoverbal; 

Desenho deuma gravura 
ouindicação de um  
itinerárionum mapa; 

Ordenaçãodegravuras,de
falas dediálogos,de 
estrofesdecanções; 

Fichas, 
formulários,tabelas, 
diagramas,mapas,gráfic
os; 

Explicaçãodetermos. 
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física das cidades e 

povoações; ruas; a 

qualidade de vida. 

•  Relações humanas. A 

organização social:  as 

férias. 

Indicadoresdeanterioridadeeposterioridadeemrelaçãoaopres

ente. 

 
Advérbios 
Usodosadvérbiossimplesdequantidade,modo, 

afirmação e de negaçãomaisfrequentes(revisão). 
Contraste “muy/mucho”;“también/tampoco” 

 
Fonética 
(conteúdostransversaisaociclo) 

 
Ortografia 

(conteúdostransversaisaociclo) 

 

Adjetivos 
Comparativosregulares. 

Comparativossintéticos. 
Superlativosabsolutos. 

 
Pronomes 

Substantivação:elmío,lamía,losmíos,lasmías. 
Pronomeseadjetivosdemonstrativos. 
Pronomeseadjetivosindefinidos. 

Interrogativoscomoutraspreposiçõesexigidaspelosverbos. 

Pronomespessoais(complemento 
direto/indireto):formasecolocação. 

Combinaçãodasformasátonasdecomplemento direto e 

indirecto. 

 

Verbos 

CondicionalSimple 
FuturoImperfecto 
Gerúndio(regulares/irregulares) 
Perífrasesdeobrigação:hayque/tenerque/deber+infinitivo 

Perífrases de gerúndio: 
estar+gerúndio(revisão);llevar+gerundio 

 

Oraçãosimples 

Interrogativasindiretas. 
Exclamativas:usodasinterjeiçõesmaisfrequentes. 

 
Oraçãocomposta:coordenadas 

Repetiroseupróprio discurso. 

Comprovar  ou  indicar  compreensãode 
mensagem mediante resumo do 
significadooudaintençãoexpressapelofalante. 

 
Organizarodiscurso 

Redigircartascomaestruturahabitual. 
 

Usos  sociais  da  língua:cumprimentar, oferecere 

convidar 
Cumprimentar.Responderaocumprimento. 
Reclamaraatençãodealguém. 

Agradecer.Responderaoagradecimento 
Pedirumfavor. 
Oferecer-separarealizaralgo. 

 
Informação 
Transmitir informação transmitida por alguém. 

Relacionar   dois   momentos ouações, 
ordenando-osnotempo. 

Indicaraduraçãooufrequênciacomqueserealizauma
atividade. 
 

Exprimirobrigação,mandatoeautorização 

Exprimirobrigaçãopessoalparafazeralgo(revisão). 
Exprimirobrigaçãoimpessoal. 
Solicitarautorização(ampliação). 

Concederautorização(ampliação). 
Indeferir.Proibir (ampliação). 

Exprimircondição. 
Exprimirnecessidadepessoal. 

 
Exprimir sentimentos, gostos, desejos, 

intenções,opiniõeseconselhos 
Felicitar. 
Exprimir sentimentos: alegria, 
tristeza,surpresa,dor(ampliação). 
Expressarprobabilidade. 

Exprimirdecisãoeindecisão. 
Formularhipótesesprováveisou possíveis. 

Dar epediropinião. 
Expressaracordooudesacordo. 

Queixar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/-32aulas 

de 45 

minutos 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPREENSÃOESCRI
TA 
 
Questionários (de 

 pergunta- resposta, 
 verdadeiro/falso, 

deescolhamúltipla); 

Fichas, formulários, 
tabelas,diagramas,mapa

s,gráficos; 

Testes de interpretação 
não verbal doverbal; 

Ordenaçãode gravuras, 

defrases…; 

Articulação de   

frases/partes de frases; 
Completamentodefrases,d
etextos; 

Reconstituiçãodetextos; 

Resumo; 

Contextualização de 

formas gramaticais. 

 
EXPRESSÃOORAL 

Repetiçãodefrases; 

Leituraoral; 

Questionários; 

Respostas a perguntas 

sobre  umasériede 
imagens; 

Formulaçãodeenunciado
s relativosa 
situaçõesdadas; 

Relato de 

acontecimentos e 
vivências; 

Completaçãodeum 
diálogo; 

Entrevista; 

Debate; 
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Copulativascomy 
Copulativascomni etampoco 
Adversativascompero 
Explicativas 

 
Oraçãocomposta:subordinada 

Discursoindireto:decirque/preguntarque+indicativo. 
 

Marcadoresespaciais 

Indicadoresdedelimitaçãoespacial. 

 
Conectores 
Usosgerais daspreposiçõeseconjunçõesmais 

     frequentes (alargamento) 

 
Fonética 
(conteúdostransversaisao ciclo) 

 
Ortografia 

(conteúdostransversaisao ciclo) 
 

Verbos 
Imperativoafirmativo(revisão) 
Imperativonegativo. 

PretéritoImperfecto/PretéritoIndefinido/PretéritoPerfecto(rev

isão) 
 

Oraçãosimples 
Imperativasafirmativasenegativas 

 
Oraçãocomposta:subordinadas 

Subordinadas adverbiais:causais, 
condicionais,temporais,finais,modais,consecutivas 

econcessivas. 

Subordinadassubstantivas:creoque+indicativo,quiero+infiniti
vo. 

 
Fonética 

(conteúdostransversaisao ciclo) 
 

Ortografia 
(conteúdostransversaisao ciclo) 

 
Controlaracomunicação 
-Ampliação(ver 1ºPeríodo). 

 
Organizarodiscurso 

-Ampliação(ver 1ºPeríodo). 
 

Exprimir sentimentos, gostos, desejos, 

intenções,opiniõeseconselhos 
Dar epediropinião 

Expressaracordooudesacordo 
 
Controlaracomunicação 
Revisão(ver 1ºPeríodo) 

 
Organizarodiscurso 

Revisão(ver 1ºPeríodo) 
Introduzirumtemaouopinião. 
Aduzirexemplos. 

Destacardeterminadosaspetosdodiscurso. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- 28aulas 

de 45 

minutos. 

 

 

 

 

 
. 

Discursoem grupo; 
Relato; 

Resumo oral; 
Dramatização; 

Simulação; 
«Juego depapeles»; 

Reaçõesespontâneasasitu
açõesdeaula. 

 
EXPRESSÃOESCRITA 
Preenchimentode 

balõesnumasériedevinheta
s; 

Descriçãodeimagens; 
Legendagemde gravuras; 
Transformaçãodefrases; 

Elaboração de frases a 
partirde palavrasdadas; 

Criaçãodediálogosapartir
deumasituação dada; 

Completamentodetextos; 
Reprodução de 
episódios, de 

acontecimentosdoquotidi

ano; 

Elaboração de textos de  
matrizesvariadasapartirdetó
picos,modelosouindicações
; 

Elaboraçãodetextos livres. 

 

Avaliaçãocontínuadascapaci
dades/conhecimentos: 

-
observaçãodiretanasaladeau

la, 

- testesescritos, 
- fichasdetrabalhoe 

outrostrabalhosescritos, 
- participaçãooral 

espontâneaou solicitadana 

aula, 
- trabalhosdecasa. 
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- atitudes/comportamento 
 

 

 
 

 

 


