AGRUPAMENTO DE ESCOLA AUGUSTO CABRITA
ESCOLA SECUNDÁRIA AUGUSTO CABRITA
PLANIFICAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 2021/2022
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
DISCIPLINA: ESPANHOL - ANO: 11º - FORMAÇÃO ESPECÍFICA - NÍVEL 2

CURSO

ANO

DISCIPLINA

LÍNGUAS E HUMANIDADES

11º ANO - TURMA G

ESPANHOL, NÍVEL 2

CONTEÚDOS

Nº DE
AULAS DE 50 MINUTOS

PREVISTAS PARA
CADA UNIDADE

A aula de Espanhol - língua estrangeira é o local privilegiado para o desenvolvimento da competência comunicativa (Compreensão oral e escrita, Produção oral e escrita, Interação oral e escrita e Mediação oral e
escrita). Assim, durante o ano letivo, os conteúdos linguísticos (lexicais, morfossintáticos, discursivos
/funcionais, pragmáticos, fonológicos) e socioculturais subordinados às seguintes unidades de aprendizagem estarão sempre ao serviço das subcompetências acima enunciadas, assim como da competência
intercultural e da competência estratégica, tendo sempre em conta as Aprendizagens Essenciais, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
NOTA: Recuperação das aprendizagens (no decorrer do ano letivo, integradas nas unidades do 11º ano)
0. Unidade inicial - ¡Bienvenidos! (a cultura hispânica, reavivamento de conteúdos do nível 1)

1º período

70 aulas

(12 aulas
aproximadamente
por unidade)

1. O «eu» e os outros – Jóvenes (descrição, interesses e preferências)
2. A escola - El instituto (formas de aprender e de trabalhar, a escola em países hispano-falantes, as
profissões)
3. Os tempos livres I - Tiempo de ócio (música, cinema)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------2º período

4. As relações humanas - Relaciones personales (família, amigos e outras pessoas da comunidade)
76 aulas

5. Viagens e transportes - De viaje (viagens, transportes e educação rodoviária)
6. O consumo e serviços I – Comercio (comércio, dinheiro e publicidade)
7. O consumo e serviços II - A la mesa (alimentação)
8. Cuidados corporais – Salud (a saúde)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12 aulas
aproximadamente
por unidade)
----------------3º período

42 aulas

9. Espanha – Ciudad (Conhecimento de uma cidade a selecionar)
10. Os tempos livres II – Vacaciones (férias, lugares, paisagens, hotéis)
11. Os tempos livres III – Ambiente (férias, ecoturismo, meio-ambiente)

(12 aulas
aproximadamente
por unidade)

1.Esta proposta de planificação será, sempre que necessário, ajustada às características da turma.
2. As restantes aulas não contabilizadas neste quadro serão dedicadas aos momentos de avaliação sumativa (testes com componente escrita e
componente oral), aos momentos de autoavaliação, às revisões e às correções dos testes, entre outros (atividades do PAA, por exemplo).
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A professora responsável: Rute Simões
A representante de Espanhol: Josette de Oliveira

