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Informações da disciplina de Espanhol – 10.º ano – F. Específica (Continuação) 

 
RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                                                                            N.º de aulas previstas:  

Temas / Conteúdos: 

Unidade 0 – ¡Bienvenidos de nuevo! 

• Revisão de conteúdos  

Unidade 1 – Amigos en la red 

• Redes sociais; descrição do caráter; expressar gostos e preferências; argumentar opiniões 

Unidade 2 – Biografías  

• Rotinas, experiências de vida; contar no passado; situar ações no tempo 

Unidade 3 – Por tu salud 

• Saúde; problemas relacionados com adições; aconselhar; expressar desejos e sentimentos 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                                                                            N.º de aulas previstas:  

Temas / Conteúdos: 

Unidade 4 – ¿Qué hacer en el futuro? 

• Profissões; trabalhos e tarefas; fazer planos; fazer previsões; expressar probabilidade 

Unidade 5 – Personajes hispanos 

• Falar de experiências de vida; contar no passado; Reagir positiva ou negativamente a comentários 

Unidade 6 – Sabores hispanos 

• Hábitos alimentares; pratos típicos; expressões coloquiais; expressar acordo e desacordo 

Unidade 7 – Practicando deportes 

• Desportos; equipamentos e instalações; dar e seguir instruções 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                                                                            N.º de aulas previstas:  

Temas / Conteúdos: 

Unidade 8 – De viaje 

• Destinos turísticos, meios de transporte; alojamentos; expressar probabilidade 

Unidade 9 – De fiesta 

• Festas e tradições; atividades de ócio; pedir e dar a opinião; justificar; argumentar 

Unidade 10 – Cruzando mares 

• O descobrimento da América; Países hispânicos; variantes do Espanhol; expressar finalidade 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Domínio Cognitivo 90% 180 pontos 
Testes escritos (competência de leitura e escrita) 60% 120  
Competências de compreensão e expressão oral 30% 60  

    
Atitudes e Valores 10% 20 pontos 
Responsabilidade e empenho; organização; cumprimento de regras; 
relacionamento interpessoal 10% 20 

 

Obs.: Nota final do 2º período = (nota do 1º período x 0,4) + (nota do 2º período x 0,6) 

          Nota final do 3º período = (nota final do 2º período x 0,6) + (nota do 3º período x 0,4) 
 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Para todas as aulas: 

• Manual adotado – Endirecto.com 4 (Areal Editores) e respetivo livro de exercícios 

• Caderno diário 

• Material de escrita 

Quando solicitado: 

Fichas de trabalho, dicionário. 

 


