AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO
Curso Profissional de Turismo
10º Ano

Disciplina: Comunicar em Espanhol

Ano Letivo 2017/18

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Módulo 1 - Nós e o mundo à nossa volta
Data de início
Conteúdos Socioculturais:
- Espanha e o espanhol;
20/09/2017
- Identificação do próprio e do outro: dados pessoais, descrição (traços
físicos e de personalidade);
Data de conclusão
- Família: relações de parentesco; relacionamentos no seio da família;
estados civis; sentimentos;
16/11/2017
- Rotina diária; hábitos e atividades do quotidiano;
Nº Aulas Previstas (50 min)
- Horas, dias da semana, meses do ano, data, estações do ano.

Conteúdos Linguísticos:
- Pronomes pessoais de sujeito;
- Numerais ordinais e cardinais;
- Contração dos artigos;
- Determinantes e pronomes possessivos;
- Presente do indicativo dos verbos regulares e de alguns verbos
irregulares;
- Verbos pronominais;
- Feminino dos nomes e adjetivos;
- A comparação dos adjetivos;
- Algumas preposições.

22 segmentos

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa

SUBTOTAL- 24 segmentos

Módulo 2 – As profissões do turismo
Conteúdos Socioculturais:
- Importância do turismo na era atual, com especial relevância para
Espanha e Portugal.
- Setores de atividade turística: restauração, hotelaria, informação e
animação turística.
- Algumas profissões do turismo: perfil, formação e carreira profissional.
Conteúdos Linguísticos:
- Futuro do indicativo;
- Pretérito Imperfeito;
- Condicional simples;
- Estruturas condicionais tipo 1 e tipo 2 (formulação de hipóteses);
- Formação das palavras por sufixação.
- O plural dos nomes e adjetivos.
- Comparação com nomes e advérbios.

Data de início
17/11/2017
Data de conclusão
31/01/2018
Nº Aulas Previstas (50 min)
22 segmentos

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa
SUBTOTAL- 24 segmentos
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Módulo 3 - Informação turística/ Acolhimento
Conteúdos Socioculturais:
- Informação turística e o acolhimento;
- Diferentes tarefas na informação turística e no acolhimento;
- Profissionais do turismo: técnico de turismo, guia-intérprete e correio de
turismo.

Data de início
01/02/2018
Data de conclusão
12/04/2018

Conteúdos Linguísticos:
– Interrogativa;
– Pronomes interrogativos variáveis e invariáveis;
– Preposições de lugar;
– Pronomes adverbiais;
– Expressões de tempo.

Nº Aulas Previstas (50 min)
22 segmentos

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa
SUBTOTAL- 24 segmentos

Módulo 4 – Gastronomia e restauração
Conteúdos Socioculturais:
- Gastronomia e turismo: fator de atração de turistas.
Conteúdos Linguísticos:
- Léxico:
- Alimentos e bebidas;
- A gastronomia espanhola e portuguesa;
- Restauração;
- Ementas;
- Confeção de alimentos: ingredientes, receitas.

Data de início
13/04/2018
Data de conclusão
15/06/2018
Nº Aulas Previstas (50 min)
22 segmentos

- Funções da linguagem: relativos aos objetivos de aprendizagem
definidos.

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa
SUBTOTAL- 24 segmentos

TOTAL- 96 segmentos
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Avaliação: Testes de avaliação e trabalhos, fichas com avaliação quantitativa e qualitativa,
participação e trabalho em aula devidamente registados em grelhas de observação, indicadores de
atitudes e valores.
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