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ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO
Curso Profissional de Informática, Marketing
11º Ano

Disciplina: Espanhol

Ano Letivo 2017/18

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Módulo 3- Lugares e transportes
Data de início

Conteúdos temáticos:
- Cidade;
- Serviços;
- Viagens;
- Destinos;
- Festas;
- Atividades de tempos livres.

19/09/2017
Data de conclusão
17/01/2018
Nº Aulas Previstas (50 min)

Conteúdos Linguísticos:

41 segmentos

Gramática: presente do indicativo, pretérito perfeito, numerais ordinais (11000), comparativos, plural dos nomes e adjetivos, Pretérito indefinido
(verbos regulares e irregulares), expressões de tempo, pretérito indefinido
(verbos irregulares).
Léxico: cidade, espaços, serviços, viagens, destinos, alojamento, férias,
atividades de tempo livre, meios de transporte, festas.
Fonética e ortografia: acentuação, pontuação, entoação.
Conteúdos socioculturais:
- Festas espanolas, geografia espanhola (cidades), América Latina, viagem
de Cristovão Colombo.

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa

SUBTOTAL- 43 segmentos

Módulo 4- Serviços e consumo
Data de início

Conteúdos temáticos:
- Moda;
- Roupa;
- Acessórios;
- Cores;
- Tipos de lojas;

19/01/2018
Data de conclusão
23/05/2018
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- Consumismo: produtos e publicidade.

41 segmentos

Conteúdos Linguísticos:
Gramática: adjetivos e pronomes demonstrativos, pretérito imperfeito,
pronomes de objeto direto e indireto, apócope de adjetivos, imperativo,
orações condicionais, Pretérito indefinido e pretérito imperfeito.
Léxico: roupa e acessórios; cores; lojas de roupa; produtos, consumismo;
formas de pagamento, produtos, características dos produtos.
Fonética e ortografia: acentuação, pontuação e entoação.
Conteúdos socioculturais:
- Moda dos anos 80;
- Tribos urbanas;
- Consumismo;
- Cultura hispano-americana.

1 segmento para teste de
avaliação sumativa

1 segmento para
correção do teste de
avaliação sumativa

SUBTOTAL- 43 segmentos

TOTAL- 86 segmentos

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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