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As aulas previstas são
contabilizadas em unidades de
50 minutos

190

Unidades Temáticas
1.º Período

Instrumentos base
Descrição dos Instrumentos

Instrumentos e Critérios de Avaliação
%
Instrumentos complementares
%
80%
Descrição dos Instrumentos

%

Unidade 0
Buen regreso: motivação para a aprendizagem da língua
espanhola; sensibilização para aspetos relacionados com a
cultura Espanhola.
Unidade 1
2 testes de avaliação escrita
Los jóvenes: referência ao carácter, hábitos, aspirações e
preocupações.
Expressar opinião; expressar acordo e desacordo; e,
expressar desejo.

70%

Unidade 2
1 prova de avaliação oral
Ámbito laboral: Conhecer léxico relacionado com os temas
da unidade: trabalho, profissões, curriculum vitae, anúncios
publicitários.
Expressar necessidade; expressar obrigação.
Falar de requisitos mínimos.

30%

Tarefas (em contexto de sala de aula
ou extra aula)

25%

Participação ativa e pertinente

30%

Comportamento/Responsabilidade

25%

Realização de trabalhos de casa

20%

Unidade 3
Personajes célebres: identificar personagens célebres do
contexto hispano; apresentação de biografias; referência a
experiências de vida.
Pedir e dar informações sobre a vida de uma pessoa; contar a
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%
20%
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vida de outro; relatar acontecimentos no passado; situar
ações no tempo.
Unidade 4
Ciudadanos Europeos: Abordar temáticas relacionadas com a
Cidadania, Direitos e Deveres.
Expressar opinião; Argumentar e justificar; contar algo no
passado.
2.º Período

Descrição dos Instrumentos

%

80%

Descrição dos Instrumentos

%

Unidade 5
Infecciones: Referência a doenças e infeções; descrever
sintomas; sugerir tratamentos; dar conselhos para (uma vida 2 testes de avaliação escrita
saudável);
Expressar certeza, expressar preocupação.
Unidade 6
Música: Identificar géneros musicais latinos, instrumentos
musicais, cantautores, modismos relacionados com a música.
Falar sobre preferências musicais, expressar
gosto/preferência;pedir/expressar opinião; expressar
interesse, indiferença e descontentamento.

1 prova de avaliação oral

70%

Tarefas (em contexto de sala de aula
ou extra aula)

25%

Participação ativa e pertinente

30%

Comportamento/Responsabilidade

25%

Realização de trabalhos de casa

20%

30%

Unidade 7
Ciudad: Lugares da cidade, problemas relacionados com as
cidades, apresentar soluções.
Descrever lugares; expressar uma opinião e justificar.
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3.º Período

Unidade 8
Medio Ambiente: Reconhecer problemas ambientais; falar
sobre a natureza e meio ambiente; identificar medidas de
proteção ambiental.
Descrever paisagens; argumentar e justificar; exprimir
opinião.

Descrição dos Instrumentos

1 teste de avaliação escrita

1 prova de avaliação oral

80%
%

70%

Descrição dos Instrumentos

%

Tarefas (em contexto de sala de aula
ou extra aula)

25%

Participação ativa e pertinente

30%

Comportamento/Responsabilidade

25%

Realização de trabalhos de casa

20%

30%

20%

Unidade 9
De fiesta en fiesta: Reconhecer celebrações e atos
comemorativos; festas populares, festas comunitárias, festas
familiares.
Descrever costumes coletivos; falar de hábitos coletivos;
comparar e relacionar usos e costumes, felicitar alguém.

Material básico para a aula
Manual e caderno de atividades adotados; caderno diário; material de escrita; fichas de trabalho, dicionário.
Classificação Final
1º Período

Ensino Básico
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

Ensino Secundário
Resulta da aplicação dos critérios de avaliação

2º Período

(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 2º período x 0,6) + (0,4 x
resultados médios obtidos nos instrumentos de avaliação do 1º período).
(Resultados obtidos nos instrumentos de avaliação do 3º período x 0,4) + (0,6 x média
aritmética dos resultados obtidos nos instrumentos de avaliação dos 1º e 2º períodos)

(Critérios de avaliação no 2º período x 0,6) + (0.4 x Classificação do 1º período)

3º Período

(Critérios de avaliação no 3º período x 0,4) + (0,6 x Classificação do 2º período)
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