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Disciplina: Espanhol

Ano Letivo 2018/19

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Módulo 5- Saúde e Cuidados Pessoais
Data de início

Conteúdos temáticos:
- Alimentação;
- Saúde;
- Hábitos de vida saudável.

17/09/2018
Data de conclusão

Conteúdos Linguísticos:
11/01/2019
Gramática: también/tampoco, adjetivos e pronomes indefinidos,
conectores discursivos, presente do conjuntivo, imperativo afirmativo e Nº Aulas Previstas (50 min)
negativo, imperativo com pronomes.
33 segmentos

Léxico: alimentos, comidas e bebidas, corpo humano, doenças, sintomas e
medicamentos, ações quotidianas, bons e maus hábitos.
Fonética e ortografia: acentuação, pontuação e entoação.

1 segmento para
avaliação sumativa

1 segmento para
correção da avaliação
sumativa

Conteúdos socioculturais:
- Gastronomia espanhola;
- Feng Shui;
- Hábitos de vida saudável.

SUBTOTAL- 35 segmentos

Módulo 6- Organização do trabalho
Data de início

Conteúdos temáticos:
- Rotinas diárias;
- Estratégias de aprendizagem;
- Factos no passado;
- Profissões.

21/01/2019
Data de conclusão
09/05/2018

1

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO
ESCOLA SECUNDÁRIA DE SAMPAIO
Curso Profissional de Informática, Marketing
12º Ano

Disciplina: Espanhol

Ano Letivo 2018/19

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Nº Aulas Previstas (50 min)

Conteúdos Linguísticos
Gramática: adjetivos e nomes, artigos e pronomes, tempos e modos verbais,
futuro do indicativo, orações temporais, pretérito indefinido, contraste
entre o pretérito indefinido e o pretérito perfeito, condicional, orações
condicionais.
Léxico: escola, técnicas de estudo, características pessoais, ações
quotidianas, atividades de tempo livre, profissões.
Fonética e ortografia: acentuação, pontuação e entoação.
Conteúdos socioculturais:
Vida saudável, Intercâmbio entre estudantes, bullying, perfis de êxito.

33 segmentos

1 segmento para
avaliação sumativa

1 segmento para
correção da avaliação
sumativa

SUBTOTAL- 35 segmentos

TOTAL- 70 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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