AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AURÉLIA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
GESTÃO ANUAL DO PROGRAMA

Ano letivo
2020/2021

DISCIPLINA DE ESPANHOL

Domínios

1º Período

Domínios: A
COMUNIDAD
E ALARGADA:
A MINHA / A
DOS OUTROS

9 º ANO

Turmas/nº aulas previstas (50min)

Conteúdos Programáticos

EBAG
A B
C

A

B

ESAS
C D

E

Nas cinco semanas iniciais, serão consolidados/retomados
alguns conteúdos do 7º ano, a saber:
▪
A cidade (regras de cidadania,…)
▪
Viagens (destinos, meios de transporte, clima,…)
Apócope de adjetivos (ampliação), determinantes e pronomes
possessivos, pretérito perfeito, gerúndio (perífrases verbais), orações
temporais (com infinitivo e com indicativo), expressão de obrigação,
de gostos e preferências, opinião, causa.

Conteúdos Temáticos:
▪
▪
▪

27

Portugal e Espanha
Espanha: unidade e diversidade
A arte

Conteúdos Gramaticais:
Determinantes e pronomes (relativos, interrogativos); presente de
indicativo; pretérito perfecto/pretérito indefinido; pretérito
indefinido/pretérito imperfecto; pretérito pluscuamperfecto; gerúndio;
advérbios; preposições de uso frequente; tipo de frases; expressão
de gostos e preferências, de opinião e de funções comunicativas
relacionadas com o contexto.

Conteúdos Temáticos:

2º Período

Vida ativa
Solidariedade
Ambiente

Domínios: A
COMUNIDAD
E ALARGADA:
A MINHA / A
DOS OUTROS

Conteúdos Gramaticais:

Domínios: A
COMUNIDAD
E ALARGADA:
A MINHA / A
DOS OUTROS

Conteúdos Temáticos:

3º Período

▪
▪
▪

Apócope (bueno, malo, primero, tercero); determinates e pronomes
indefinidos, possessivos e demonstrativos; futuro do indicativo
(regulares, irregulares); condicional (regulares, irregulares); pretérito
imperfeito do conjuntivo (regulares, irregulares); preposições de uso
frequente; tipo de frases; expressão hipótese/probabilidade, de gostos
e preferências, de opinião, de causa, de funções comunicativas
relacionadas com o contexto, adjetivos: grau (revisão); presente do
conjuntivo regulares e irregulares (revisão); imperativo afirmativo e
negativo: regulares e irregulares;
▪

22

País hispânico

Conteúdos Gramaticais:

19

Pronomes de objeto direto e indireto;discurso indireto; expressão de
gostos e preferências, de opinião, de causa, de funções comunicativas
relacionadas com o contexto; orações subordinadas adverbiais.

TOTAL

68

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
I – AQUISIÇÕES COGNITIVAS
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES / COMPETÊNCIAS

80%
Compreensão oral (ouvir) – 15%
Compreensão escrita (ler) – 25%
Expressão oral (falar) – 15%
Expressão Escrita (escrever) – 25%

A professora: Luísa Ribeiro

II – ATITUDES/VALORES

20%
Na avaliação deste domínio, são consideradas as seguintes áreas
de competências:
Desenvolvimento Pessoal e Autonomia

Participação

Cumprimento das tarefas
Relacionamento Interpessoal

Interação com os colegas

Interação com os professores
Bem-estar, saúde e ambiente
Consciencialização ambiental/Responsabilização social

