AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO
Curso Profissional de Turismo
11º Ano

Disciplina: Comunicar em Espanhol

Ano Letivo 2018/19

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

Data de início
20/09/2018
Data de conclusão
30/11/2018
Nº Aulas Previstas (50 min)
18 segmentos

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

1 segmento para a
avaliação sumativa

1 segmento para
correção da avaliação
sumativa
SUBTOTAL- 20 segmentos

Módulo 5 - Turismo e hotelaria
Data de início

Conteúdos Socioculturais:
- Hotelaria;
- Turismo.

06/12/2018
Data de conclusão

Conteúdos Linguísticos:
- Léxico:
- Indústria hoteleira;
- Formas de alojamento;
- Serviços, setores e equipamentos hoteleiros;
- Funções do rececionista.

07/03/2019
Nº Aulas Previstas (50 min)
18 segmentos

1 segmento para a
avaliação sumativa

1 segmento para
correção da avaliação
sumativa

SUBTOTAL- 20 segmentos
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PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Módulo 6 – Modalidades de turismo/ Destinos turísticos
Data de início
Conteúdos Socioculturais:
- Diferentes modalidades de turismo (subsetores especializados em
07/03/2019
determinados produtos).
- Destinos turísticos europeus e hispano-americanos.
Data de conclusão
- Novos conceitos de turismo: turismo de massa, sustentável, ecológico, etc.
Conteúdos Linguísticos:
31/05/2019
- Léxico:
- Modalidades/setores diferenciados de turismo: turismo cultural, religioso, Nº Aulas Previstas (50 min)
18 segmentos
de inverno, “verde”, ativo, de saúde, sol/praia, etc.;
- Conceitos de turismo: de massa, sustentável, etc.;
- Países europeus: características de destinos turísticos específicos e
1 segmento para a
atrações turísticas;
avaliação sumativa
- Características geográficas gerais de Espanha e dos países hispanoamericanos ;
- Destinos turísticos mais emblemáticos de Espanha e dos países hispano1 segmento para
correção da avaliação
americanos;
sumativa
- Impacto ambiental do turismo.

- Funções da linguagem: relativos aos objetivos de aprendizagem definidos.
SUBTOTAL- 20 segmentos

TOTAL- 60 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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