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PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO

1º Período

Unidades 0,1,2

Unidades
Unidade 0
De vuelta al cole

Unidade 1
La salud en el plato

Unidade 2
Quién hace qué

Conteúdos temáticos
- Regresso às aulas
Vocabulário geral
Espaços
Caracterização física e
psicológica
Sistema educativo espanhol
– Alimentação e saúde
Hábitos saudáveis e não
saudáveis
Comida saudável e fast-food
Alimentos
Falsos amigos
Dieta mediterrânica
– Tarefas domésticas
Hábitos e rotinas
Divisão de tarefas
domésticas
Expressões idiomáticas

Conteúdos linguísticos
– Revisão de conteúdos (7.º
ano)
– Verbos (regulares;
irregulares): presente de
indicativo (revisão); presente
de subjuntivo; imperativo
afirmativo e negativo.
– Advérbios: muy, mucho; sí,
no, también, tampoco
– Pronomes: Pessoais de
complemento direto/ indireto;
Colocação dos pronomes
pessoais de complemento
direto e indireto
– Preposições de uso frequente
– Tipos e formas de frase
– Expressão: de condição
(si+presente+presente); de
gostos e preferências; de
opinião; de causa; dar conselhos.
Subtotal

Nº Aulas Previstas
(50+50+50 min/turno)

(+ - ) 36 aulas

2 aulas para a
avaliação sumativa

2 aulas para a
correção da
avaliação sumativa

(+ - ) 36 aulas

2º Período

Unidades 3,4,5

Unidade 3
A la hora de
comprar

Unidade 4
De moda

Unidade 5
De fiestas y
vacaciones

- Compras
Consumo e compras
Lojas e produtos
Valor do dinheiro
Mesada
Formas de pagamento
– Vestuário
Roupa e calçado
Acessórios
Tecidos, cores, tamanhos e
padrões
– Férias/ Festas
Atividades de ócio
Tipos de alojamento
Rotinas de férias

– Verbos (regulares;
irregulares): Condicional;
Futuro imperfeito do
indicativo; Pretérito indefinido
do indicativo; Pretérito
Indefinido do indicativo;
Pretérito Imperfeito do
indicativo; Contraste entre
Pretérito Imperfeito e pretérito
Indefinido.
- Comparativos regulares e
irregulares
- Indefinidos
– Preposições de uso frequente
– Tipos e formas de frase
- Discurso direto e indireto
– Expressão: de quantidade; de
hipótese ou probabilidade; de
gostos e preferências; de
opinião; de causa.
Subtotal

Nº Aulas Previstas
(50+50+50 min/turno)

(+ - ) 38 aulas

2 aulas para a
avaliação sumativa

2 aulas para a
correção da
avaliação sumativa

(+ - ) 38 aulas

3º Período
Unidade 6
Vivir en comunidad

Unidades 6,7

Unidade 7
¡Buen viaje!

- Cidade
Regras de cidadania
Bons e maus hábitos de
cidadania
– Viagens
Destinos de viagem
Tipos de alojamento
Meios de transporte
Atividades de ócio
Clima

– Verbos (regulares;
irregulares): Pretérito perfecto
do indicativo; Gerúndio;
perífrases verbais estar/llevar +
gerúndio
- Adjetivos – apócope de bueno,
malo, alguno, ninguno, primero,
tercero, cualquiera, santo,
grande, ciento
– Preposições de uso frequente
- orações temporais – com
infinitivo e com indicativo
– Tipos e formas de frase
– Expressão: de obrigação (hay
que, deber, tener que); de
gostos e preferências; de
opinião; de causa.

Nº Aulas Previstas
(50+50+50 min/turno)

(+ - ) 21 aulas

1 aula para a
avaliação sumativa

1 aula para a
correção da
avaliação sumativa

Subtotal (+ - ) 21 aulas
Total (+ - ) 95 aulas
Avaliação: Trabalho em aula (grupo/pares/individual); trabalho de grupo; trabalhos de casa; expressão oral/ escrita;
compreensão oral/escrita; testes de avaliação sumativa; assiduidade; pontualidade; atitudes .

