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Síntese da Planificação 2020/21
Período
1.º Período
2.º Período
3.º Período
Total

K
76
66
54

L
76
66
54

Aulas Previstas/Turma
M N
78 76
66 66
56 54

Observações
As aulas previstas são
contabilizadas em unidades de 50
minutos

196 196 200 196

Unidades Temáticas
1.º Período

Instrumentos e Critérios de Avaliação
Instrumentos base
%
Instrumentos complementares
Descrição dos Instrumentos
%
Descrição dos Instrumentos
%

%

Unidade 0

¡Bienvenidos!: Motivação para a aprendizagem da língua espanhola;
sensibilização para a existência de falsos amigos.
2 provas escritas
Atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens de 10º ano
(Unidades 10 e 11) + Unidades 5 /10 (11º ano), relativas ao tema:
De viaje/ Vacaciones:
Meios de transporte; Viagens de avião, referência aos aeroportos;
Tempo atmosférico;
Narrar ações no passado;
Descrever um lugar/ paisagens/ hotéis;
Argumentar; dar opiniões; fazer uma reclamação.

70%

80%
1 prova oral

30%

Participação ativa, pertinente e
assertiva

30%

Trabalhos extra-aula solicitados pelo
professor

25%

20%

Comportamento/Atitudes

25%
Materiais

20%

Unidade 1
Jóvenes:
Caracterizar alguém: caraterísticas físicas e psicológicas; exprimir gostos e
hábitos;
Expressões coloquiais relacionadas com a temática
Unidade 2
El instituto:
Comparar métodos de ensino em épocas passadas e no presente;
Conhecer dados históricos do ensino em Espanha;
Expressar ações futuras;
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Unidade 3:
Tiempo de Ocio:
Identificar atividades de lazer; Reconhecer diversos desportos; Identificar
material relacionado com desporto; Distinguir géneros de filmes;
Descrever atividades, contar no passado...

2.º Período
Unidade 4:
Relaciones personales:
Identificar características psicológicas e sentimentos;
Exprimir sentimentos, necessidade e probabilidade;
Relações pessoais, Amizade, Amor...
Atividades de recuperação e consolidação das aprendizagens de 10º ano Unid 9 “Vamos de compras”, relativo ao 10º ano +
Unidade 6
“Comercio” (11ºano)
Vamos de compras: fazer pedidos numa loja; descrever peças de roupa;
dar a opinião; perguntar e dizer o preço;
Comercio:
Referência a lojas e produtos; distinguir formas, materiais, texturas, cores
e tamanhos.
Dar conselhos; dar uma opinião.

Descrição dos Instrumentos

%

2 provas escritas

70%

1 prova oral

30%

Descrição dos Instrumentos

80%

%

Participação ativa, pertinente e
assertiva

30%

Trabalhos extra-aula solicitados pelo
professor

25%

Comportamento/Atitudes

25%

Materiais

20%

Unidade 7
A la mesa :
Identificar alimentos e pratos típicos; identificar utensílios de cozinha;
Contrastar hábitos alimentares; usar modismos com alimentos.
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20%
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3.º Período

Descrição dos Instrumentos

%

%

Descrição dos Instrumentos

Unidade 8
Salud:
Abordagem de temáticas da saúde como: doenças, especialidades
médicas, fobias. Falar dos efeitos do tabaco, do álcool e das drogas;
Dar conselhos, fazer recomendações;
Falar ações futuras com respeito ao presente ou ao passado.
Unidades 9 e 11
Ciudad/ Ambiente:
Descrever, localizar e comparar cidades e paisagens.
Relacionar monumentos e lugares com cidades; reconhecer cidades
património da humanidade.
Reconhecer problemas ambientais; identificar medidas de proteção
ambiental.
Comentar os efeitos do turismo sobre o meio ambiente; argumentar;
exprimir opinião/ fazer recomendações;

2 provas escritas (70% + 30%)

70%

1 prova oral

30%

80% Participação ativa, pertinente e

30%

assertiva

Trabalhos extra-aula solicitados pelo
prof.

25%

Comportamento/Atitudes

25%

Materiais

20%

Material básico para a aula
Dicionário; manual e caderno de atividades adotados; caderno diário; material de escrita; fichas de trabalho.
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20%

