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INTRODUÇÃO  
 

[...] 
Os programas em vigor nos ensinos básico e secundário foram homologados em 1996 e 

2002-2004, respetivamente. A desadequação pedagógica, nomeadamente no 3.º ciclo do ensino 
básico, assim como a deficiente articulação vertical motivam a sua reformulação para os adequar 
ao currículo atual.  

Foi decidido definir as aprendizagens essenciais para a disciplina de Espanhol tomando 
como base os documentos das “Metas de Aprendizagem para as Línguas Estrangeiras” (2010, 
para o Ensino Básico; s/d, para o Ensino Secundário) ⎯ elaboradas a partir dos descritores 
presentes no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) e nos programas da 
disciplina de Espanhol atualmente em vigor. A ordenação e os descritores agora apresentados são 
o resultado de adaptar e cruzar as “Metas” com as orientações do Quadro de Referência para a 
Escolaridade Obrigatória – Perfil de Saída (2017) e, pontualmente, com o Plan Curricular del 
Instituto Cervantes (2006). Foram também incorporadas considerações expressas, durante os 
últimos 15 anos, por docentes de Espanhol, por gestores educativos, responsáveis de processos 
de avaliação externa e especialistas que se têm debruçado sobre problemas específicos da 
aquisição e da aprendizagem da língua espanhola por parte de falantes nativos de português. 

As aprendizagens essenciais para cada ano escolar foram agrupadas em 3 grandes 
domínios: Comunicação, Interculturalidade e Estratégias. Estes domínios correspondem à 
competência comunicativa, intercultural e estratégica, respetivamente. 

No domínio de Comunicação, estão explicitadas as aprendizagens essenciais para as 
atividades e habilidades particulares da compreensão oral e audiovisual, da compreensão escrita e 
da interação e produção oral e escrita. Neste domínio, é dado um destaque especial ao uso das 
TIC, tanto nas atividades receptivas como nas produtivas. 

No domínio de Interculturalidade, a ênfase é colocada na aquisição da competência 
intercultural, tanto no que diz respeito à cultura do dia-a-dia das sociedades em que o espanhol é 
língua oficial ou co-oficial, como acerca da história, geografia e património artístico e científico 
desses países ou, ainda, sobre determinados fenómenos, estratos, movimentos ou singularidades 
socioculturais e sociolinguísticos relativos a essa mesma realidade. Neste domínio, deverão ser 
trabalhadas, em maior medida, outras competências-chave da escolarização obrigatória, como o 
raciocínio e o pensamento crítico, a resolução de problemas, a competência cívica, a criatividade, o 
espírito de iniciativa, o empreendedorismo e o trabalho colaborativo, entre outros. Ao mesmo 
tempo, são convocadas outras abordagens e competências transversais, nomeadamente de 
Expressões e Tecnologia.  

O domínio de Estratégias corresponde ao desenvolvimento de competências destinadas a 
tornar mais eficazes a aprendizagem e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, incidindo 
particularmente nas estratégias de aprendizagem e de comunicação e nas atitudes mais efetivas 
para aprender a aprender, adaptar-se a diferentes estímulos e contextos, ser consciente dos 
progressos e carências na aprendizagem e estar motivado para continuar a aquisição do espanhol 
ou de outras LE uma vez finalizado o ciclo de estudos. 
 
DOMÍNIOS  
COMUNICAÇÃO 1. CO/CAV - Compreensão oral e audiovisual 

2. CE – Compreensão escrita 
3. IO - Interação oral 
4. IE - Interação escrita 
5. PO - Produção oral 
6. PE - Produção escrita 
7. MO/ME – Mediação oral e escrita 

INTERCULTURALIDADE  
ESTRATÉGIAS   
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Devido à proximidade linguística e cultural entre o espanhol e o português e às situações de 
estreito contacto entre ambas as línguas em todo o território ⎯ particularmente intenso nas zonas 
de fronteira ⎯, os alunos portugueses da disciplina de Espanhol devem ser considerados ‘falsos 
principiantes’. Em consequência, o nível de desempenho expectável para o primeiro ano de 
aprendizagem (7.º / 10.º) é relativamente superior ao das outras LE e, para todos os anos de 
aprendizagem do 3.º ciclo e do Ensino Secundário, as competências receptivas e produtivas 
apresentam diferentes níveis de desempenho, conforme se especifica a seguir: 

 
ENSINO BÁSICO - 3.º CICLO 
 7.º 8.º 9.º 
CO-CAV A2.1 A2.2 B1.1 
CL A2.2 B1.1 B1.2 
IO / IE / PO / PE A1.2 A2.1 A2.2 

 
 

ENSINO SECUNDARIO – INICIAÇÃO (FORMAÇÃO GERAL + FORMAÇÃO ESPECÍFICA) 
 10.º 11.º  
CO-CAV A2.2 B1.1  
CL B1.1 B1.2  
IO / IE / PO / PE (+ MO/ME) A2.1 A2.2  
 
 
 
ENSINO SECUNDARIO - CONTINUAÇÃO (FORMAÇÃO GERAL + FORMAÇÃO ESPECÍFICA) 
 10.º 11.º 12.º (OPÇÃO) 
CO-CAV B1.2 B2.1 B2.2 
CL B2.1 B2.2 B2.2+ 
IO / IE / PO / PE (+ MO/ME) B1.1 B1.2 B2.1 
 
 
 Em função das caraterísticas do grupo, e após a devida análise de necessidades, o docente 
poderá optar por incidir mais no desenvolvimento de uma ou outra competência receptiva ou 
produtiva, ou enfatizar mais um ou outro domínio. As aprendizagens aqui definidas devem ser 
consideradas, de facto, como ‘essenciais’ e, em consequência, nada impede avançar para um 
domínio superior ao aqui indicado, sempre que a turma puder acompanhar, de forma equilibrada, o 
ritmo de trabalho. 

As aprendizagens de Espanhol para o Ensino Secundário de formação específica 
diferenciam-se dos de formação geral, com menor carga horária, apenas pelos objetivos mais 
alargados na competência intercultural e estratégica e pela presença de descritores para a 
mediação oral e escrita (resumo, síntese, paráfrase, citação e tradução/retroversão).  

A finalidade principal da disciplina de Espanhol não é tanto o estudo da língua espanhola e 
da cultura dos países onde é língua oficial ou co-oficial, mas, sobretudo, o uso da língua espanhola 
como instrumento de comunicação, com diferentes intenções e finalidades e nos mais variados 
contextos. 

Neste documento aparecem especificações mínimas sobre os recursos fonético-
fonológicos, ortográficos, gramaticais e lexicais indispensáveis para a aprendizagem da língua 
espanhola. Esta secundarização é intencional, pois entende-se que a gestão dos objetivos de 
aprendizagem deve ser realizada desde uma abordagem comunicativa, isto é, para usar a língua 
em contexto e, sempre que possível, desenvolvida através da negociação e realização de tarefas e 
projetos significativos para discentes e docentes. Esta opção não implica que esses conteúdos ou 
conhecimentos não devam ser tratados de forma adequada na planificação e no decorrer das 
aulas; no entanto, devem ficar sujeitos às caraterísticas, interesses e motivações da turma, à 
gestão específica da disciplina por parte de cada docente e de cada estabelecimento de ensino e, 
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sobretudo, devem ter como finalidade o desenvolvimento das competências explicitadas aqui 
através de descritores funcionais, discursivos, interculturais, estratégicos e atitudinais, que 
comportam uma visão mais abrangente. 

Tendo em conta a intensidade das relações humanas, culturais e económicas entre 
Portugal e Espanha, a variedade da língua a ser ensinada e aprendida é a variedade padrão (culta 
e coloquial) do espanhol de Espanha; porém, nas competências recetivas, e em função das 
atividades de aprendizagem selecionadas, poderão ir aparecendo, nos níveis mais altos, input ou 
elementos de outras variedades diafásicas, diastráticas e diatópicas. 

As aprendizagens elencadas a seguir seguem uma progressão em espiral, isto é, de ano 
para ano, as aprendizagens avançam para um patamar superior de competência que implica e 
inclui as capacidades, os conhecimentos, as estratégias e as atitudes que foram trabalhados nos 
anos anteriores. Por outro lado, mesmo que algumas aprendizagens dos domínios comunicativo, 
intercultural ou estratégico possam ser abordadas, parcialmente, em níveis inferiores, aqui 
aparecem apenas no ano em que todos os alunos podem e devem mobilizá-las de modo completo 
e efetivo.  
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ENSINO BÁSICO 
3.º CICLO 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 7.º A1-A2 
 

 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
A2.1 

- Compreender questões e instruções simples dirigidas de forma clara. 
- Identificar palavras-chave e frases simples e compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e 
curtos (em presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o funcionamento da aula, o 
meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam articulados de forma 
muito clara e pausada.  

CE 
A2.2 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara. 
- Identificar e selecionar as ideias principais e a informação explícita de mensagens e textos simples e curtos 
(de géneros e suportes diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, situações 
do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos por frases simples e vocabulário muito 
frequente.  

IO 
A1.2 

- Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no discurso do interlocutor, nas 
quais: 

- estabelece contatos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos);  
- pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, 
factos e projectos); 
- pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases simples 
que mobilizam estruturas gramaticais muito elementares.  

IE 
A1.2 

- Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os dados requeridos. 
- Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas quais:  

- pede e dá  informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou recusa convites;  
- utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens.  

PO 
A1.2 

- Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou previamente trabalhado, no qual:  
- fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 
- utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases curtas; 
- pronuncia geralmente de forma compreensível. 

PE 
A1.2 

Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- se apresenta e apresenta outras pessoas; 
- descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; 
- trata sobre assuntos pessoais e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 
- utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito elementares.  

INTERC. 

- Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não verbais dos jovens 
hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias experiências.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à sociedade espanhola e hispano-
americana através de produtos e experiências essencialmente não verbais (documentos digitais e 
audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.).  

ESTRAT. 

- Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.  
- Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar 
esclarecimentos e ajuda e colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas. 
- Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, os 
indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de 
forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos. 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 8.º A2-B1 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
A2.2 

- Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos curtos, de géneros e 
suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da 
actualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente 
e sejam articulados de forma clara e pausada.  

CE 
B1.1 

- Identificar as ideias principais e seleccionar informação explícita de sequências descritivas, narrativas, 
explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 
experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas da 
actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

IO 
A2.1 

- Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais: 
- pede e da informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos linguísticos trabalhados nas aulas. 

IE 
A2.1 

- Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

PO 
A2.1 

- Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente e situações do quotidiano) e narrativas (sobre 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados); 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.1 

- Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre assuntos trabalhados nas aulas, 
nos quais:  

- descreve situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

INTERC. 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e sociolinguísticos dos 
hispano-falantes e relacioná-los com os dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à cultura espanhola mediante 
produtos e experiências diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, símbolos, 
esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.).  

ESTRAT 
. 

- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização). 
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo.  
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de realização de tarefas 
comunicativas de compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 9.º A2-B1 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B1.1 

- Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e discursos breves, de 
géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do 
mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 

CE 
B1.2 

- Seleccionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, narrativas e 
argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do 
trabalho e do lazer e assuntos da actualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras 
e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

IO 
A2.2 

- Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais:  
- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais e temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

IE 
A2.2 

- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações digitais (chats, foros, redes 
sociais, entre outros), nos quais:  

- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações. 

PO 
A2.2 

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.2 

- Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas. 

INTERC. 

- Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais 
dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao património 
cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, 
apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, actividades de palco, etc.). 

ESTRAT. 

- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de  aprendente, 
apoiando-se em questionários e outros documentos (Portfólio Europeu das Línguas, entre outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, enciclopédias, gramáticas, jornais, 
revistas, etc.), em suporte papel, digital e outros, em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem, propor formas de os superar e 
avaliar progressos e  carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Reconhecer e usar modelos de língua na realização de tarefas.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar 
os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita.  
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ENSINO SECUNDÁRIO 
ESPANHOL DE INICIAÇÃO 

FORMAÇÃO GERAL 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 10.º (Inic. / Form. ger.) A2-B1 
 

 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
A2.2 

- Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos curtos, de géneros 
e suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da 
actualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito 
frequente e sejam articulados de forma clara e pausada.  

CE 
B1.1 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  
- Identificar as ideias principais e seleccionar informação explícita de sequências  descritivas, narrativas, 
explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 
experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas 
da actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

IO 
A2.1 

- Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos linguísticos trabalhados nas aulas. 

IE 
A2.1 

- Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

PO 
A2.1 

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente e situações do quotidiano) e narrativas (sobre 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados); 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.1 

- Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre assuntos trabalhados nas 
aulas, nos quais:  

- descreve situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

INTERC. 

- Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais dos espanhóis e relacioná-
los com os dos portugueses.  
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à cultura espanholas mediante 
produtos e experiências essencialmente não verbais (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.).  

ESTRAT. 

- Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.  
- Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente para 
solicitar esclarecimentos e ajuda e colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de 
problemas. 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização). 
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem, propor formas de os superar e 
avaliar progressos e  carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, os 
indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de 
forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos. 
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de realização de tarefas 
comunicativas de compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua eficiência. 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 11.º (Inic. / Form. ger.) A2-B1 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B1.1 

- Identificar as ideias principais e seleccionar informação explícita em intervenções e discursos breves, de 
géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do 
mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 

CE 
B1.2 

- Seleccionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, narrativas e 
argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do 
trabalho e do lazer e assuntos da actualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras 
e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

IO 
A2.2 

- Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares, apoiando-se, quando 
necessário, no discurso do interlocutor, nas quais:  

- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais e temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

IE 
A2.2 

- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações digitais (chats, foros, redes 
sociais, entre outros), nos quais:  

- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário. 

PO 
A2.2 

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.2 

- Escrever textos simples diversos (em papel ou em aplicações digitais), nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas; 

INTERC. 

- Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais 
dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao património 
cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, 
apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, actividades de palco, etc.). 

ESTRAT 
. 

- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de  aprendente, 
apoiando-se em questionários e outros documentos (Portfólio Europeu das Línguas, entre outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, gramáticas em suporte papel, digital e 
outros) em função dos objetivos das atividades propostas na aula.  
 
- Reconhecer e usar modelos de língua na realização de tarefas.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar 
os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita.  
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 10.º (Inic. / Form. esp.) A2-B1 
 

 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
A2.2 

- Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos curtos, de géneros e 
suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da 
actualidade, sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente 
e sejam articulados de forma clara e pausada.  

CE 
B1.1 

- Identificar as ideias principais e seleccionar informação explícita de sequências descritivas, narrativas, 
explicativas e argumentativas, em textos curtos e médios de diversos géneros e suportes, sobre pessoas, 
experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas da 
actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

IO 
A2.1 

- Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas quais: 
- pede e da informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos linguísticos trabalhados nas aulas. 

IE 
A2.1 

- Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

PO 
A2.1 

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente e situações do quotidiano) e narrativas (sobre 
experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados); 
- apresenta opiniões, gostos e preferências; 
- usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.1 

- Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre assuntos trabalhados nas aulas, 
nos quais:  

- descreve situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- exprime opiniões, gostos e preferências; 
- utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; 
- articula as ideias com coerência para gerar uma sequência linear de informações. 

MO/ME 
A2.1 

- Extrair as ideias principais de discursos e textos breves e ordená-las em resumos escritos e/ou orais como 
uma sequência de informações linear e coerente, utilizando de forma adequada processos de coesão básicos 
(concordância, elisão e repetição) e conjunções coordenativas e subordinativas elementares. 

INTERC. 

- Observar, identificar e estabelecer relações entre os elementos das tradições e dos comportamentos sociais 
e sociolinguísticos dos falantes de países hispano-falantes e relacioná-los com os dos portugueses. 
- Observar e identificar dados geográficos, históricos e culturais dos países hispano-falantes. 
- Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à cultura dos países de língua 
oficial espanhola mediante produtos e experiências essencialmente não verbais (documentos digitais e 
audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.).  

ESTRAT. 

- Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na aprendizagem da língua.  
- Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar 
esclarecimentos e ajuda e colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas. 
- Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de aprendizagem da língua (motivação, 
contacto com a língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de 
conhecimentos e conceptualização). 
- Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para realizar tarefas individualmente ou em grupo.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem, propor formas de os superar e 
avaliar progressos e  carências, próprios e alheios, na aquisição da língua. 
- Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua experiência pessoal, 
indícios contextuais e semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de 
forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos. 
- Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de realização de tarefas 
comunicativas de compreensão, interação e produção orais e escritas, avaliando a sua eficiência. 
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar 
os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita.  
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 11.º (Inic. / Form. esp.) A2-B1 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B1.1 

- Identificar as ideias principais e seleccionar informação explícita em intervenções e discursos breves, de 
géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do 
mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da actualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 

CE 
B1.2 

- Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  
- Seleccionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, narrativas e 
argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do 
trabalho e do lazer e assuntos da actualidade cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras 
e bem estruturadas, predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes. 

IO 
A2.2 

- Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiares, apoiando-se, quando 
necessário, no discurso do interlocutor, nas quais:  

- troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais e temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

IE 
A2.2 

- Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações digitais (chats, foros, redes 
sociais, entre outros), nos quais:  

- pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário. 

PO 
A2.2 

- Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
- apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido. 

PE 
A2.2 

- Escrever textos simples diversos (em papel ou em aplicações digitais), nos quais: 
- descreve o meio envolvente e situações do quotidiano;  
- conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados;  
- exprime opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
- articula as ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência 
lógica de informações; 
- respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas; 

MO/ME 
A2.2 

- Gerar um discurso referido (indirecto) a partir das ideias principais e dos dados relevantes de textos 
dialogados muito breves (orais e escritos), utilizando adequadamente os verbos e conjunções introdutórios e 
as concordâncias respetivas (tempos verbais, pronomes, deícticos). 

INTERC. 

- Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais 
dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Expressar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais relativos à língua, às sociedades e ao 
património cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, 
apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, actividades de palco, etc.). 

ESTRAT 
. 

- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu perfil de aprendente, 
apoiando-se em questionários e outros documentos (Portfólio Europeu das Línguas, entre outros).  
- Verificar a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a LM e outras LE e deduzindo regras de funcionamento e uso da língua.--------- 
- Reconhecer e usar modelos de língua na realização de tarefas.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios contextuais e textuais, alargar 
os recursos verbais e não-verbais e mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de 
interação e de produção oral e escrita, transferindo-os para situações da vida fora da aula. 



   
Associação	Portuguesa	de	Professores	de	Espanhol	Língua	Estrangeira	

 

 

Página 15 de 22 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 
ESPANHOL DE CONTINUAÇÃO 

FORMAÇÃO GERAL (10.º e 11.º ANOS) 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 10.º (Cont. / Form. ger.) B1-B2 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B1.2 

- Compreender as ideias principais e seleccionar e associar informação pertinente (verbal e não verbal) em 
documentos audiovisuais diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, assuntos 
da actualidade cultural, política e científica, experiências pessoais e vivências das sociedades 
contemporâneas, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos, predomine o 
vocabulário frequente, contenha expressões idiomáticas muito correntes e a articulação seja clara. 

CL 
B2.1 

- Seguir indicações, normas e instruções complexas.  
- Compreender ideias específicas e conclusões gerais sobre aspectos socioculturais relevantes.  
- Seleccionar e associar informação pertinente e específica em textos predominantemente explicativos e 
argumentativos complexos, de diversos géneros, sobre vivências, problemas e desafios do mundo 
contemporâneo, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos e predominem 
vocabulário frequente e expressões idiomáticas correntes. 

IO 
B1.1 

- Interagir em conversas inseridas em situações familiares, em vivo ou em aplicações digitais, nas quais: 
- troca ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o mundo do trabalho 
e do lazer e temas da actualidade; 
- usa vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas e mobiliza recursos gramaticais adequados para 
ligar, clarificar e reformular as ideias; 
- pronuncia geralmente de forma clara e com ritmo e entoação apropriados; 
- reage, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor e respeita o registo e os princípios de cortesia 
verbal. 

IE 
B1.1 

- Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e 
temas de actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente, estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir textos 
coerentes e coesos; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas dos géneros utilizados, adequando-as ao destinatário. 

PO 
B1.1 

- Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente (em vivo, em gravações ou em 
aplicações digitais), nos quais: 

- descreve, narra e/ou expõe informações sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade; 
- usa vocabulário frequente, estruturas frásicas simples e recursos discursivos adequados para construir 
uma sequência coerente de informações; 
- pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 

PE 
B1.1 

- Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais:  
- descreve situações, narra acontecimentos e expõe informações, opiniões e argumentos sobre assuntos do 
seu interesse e temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente, estruturas frásicas simples e recursos discursivos adequados para construir 
textos coerentes e coesos; 
- respeita as convenções dos géneros textuais trabalhados. 

INTERC. 

- Observar e identificar  a presença de traços históricos e culturais de Espanha em Portugal e de Portugal em 
Espanha.  
- Interpretar elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais e sociolinguísticos 
dos países hispanofalantes e relacioná-los com os de Portugal.  
- Analisar informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades e ao património cultural e artístico 
dos países hispanofalantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, 
concursos, exposições, vídeos, artefactos, actividades de palco, etc.). 

ESTRAT. 

- Verificar a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso 
da língua. 
- Selecionar, em função de dificuldades, as estratégias mais eficazes para retirar a informação essencial nas 
tarefas de leitura, audição e visionamento de documentos.  
- Transferir conhecimentos adquiridos para  situações de interação e produção oral e escrita na vida fora da 
aula. 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 11.º (Cont. / Form. ger.) B1-B2 
 

 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B2.1 

- Relacionar informação verbal e não verbal e compreender as ideias principais e os aspectos socioculturais 
implicados em textos complexos (mensagens telefónicas e radiofónicas, noticiários, reportagens, 
documentários, entrevistas, publicidade, clips, curtas-metragens e filmes, entre outros) sobre vivências, 
problemas e desafios do mundo contemporâneo, sempre que a organização das ideias seja marcada 
explicitamente, predominem o vocabulário frequente e as expressões idiomáticas muito correntes, a 
articulação seja clara e o ritmo seja normal. 

CL 
B2.2 

- Compreender as ideias e conclusões principais e os aspectos socioculturais implicados.  
- Seleccionar e associar informação pertinente, implícita e explícita, em textos descritivos, explicativos e 
argumentativos complexos, de diversos géneros, sobre vivências, problemas e desafios do mundo 
contemporâneo, nos quais as ideias podem não ser estruturadas de forma explícita —devendo a leitura ser 
apoiada em estratégias de revisão e clarificação— e  predominam o vocabulário e as expressões idiomáticas 
correntes. 

IO 
B1.2 

- Interagir com fluência em conversas, inseridas em situações familiares, em vivo ou utilizando aplicações 
digitais, nas quais: 

- troca ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o mundo do trabalho 
e do lazer, temas da atualidade e assuntos abstractos;  
- usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas muito frequentes, assim como estruturas frásicas 
diversas; 
- mobiliza recursos discursivos adequados para ligar, clarificar, reformular as ideias e solicitar 
esclarecimentos e explicações; 
- pronuncia geralmente de forma clara e com um ritmo e uma entoação apropriados; 
- reage de forma pertinente ao discurso do interlocutor e utiliza conscientemente os princípios da cortesia 
verbal.  

IE 
B1.2 

- Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações, exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e 
temas de actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes, assim como estruturas gramaticais 
e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e tempos verbais, 
entre outros); 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens redigidas, adequando-as ao 
destinatário. 

PO 
B1.2 

- Exprimir-se com fluência em monólogos preparados previamente, em vivo, em gravações ou utilizando 
aplicações digitais, nos quais:  

- descreve, narra e/ou expõe informações sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade, 
apresentando argumentos e exprimindo opiniões, gostos e preferências;  
- usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas frequentes, assim como estruturas frásicas diversas; 
- mobiliza recursos discursivos adequados (conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para 
construir uma sequência linear de informações coerente e coesa; 
- pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 

PE-B1.2 

- Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais 
- descreve situações, narra acontecimentos e expõe com clareza informações, opiniões e argumentos sobre 
assuntos do seu interesse e temas da actualidade; 
- mobiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes, assim como estruturas 
gramaticais e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e 
tempos verbais, entre outros); 
- respeita as convenções dos géneros textuais utilizados,  

INTERC. 

- Caracterizar e explicar elementos do património cultural, das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos países hispanofalantes, relacionando-os com os de Portugal. 
- Relativizar generalizações e estereótipos, fazendo previsões sobre mal-entendidos em situação de 
comunicação e assumindo o papel de mediador intercultural. 

ESTR. 

- Definir objetivos pessoais na aprendizagem da língua e avaliar carências e progressos na sua consecução. 
- Diversificar as estratégias e os recursos para consolidar conhecimentos, remediar dificuldades e promover a 
aprendizagem colaborativa e a autonomia.  
- Utilizar recursos, estratégias e processos diversos para aperfeiçoar a compreensão e realizar tarefas de 
interacção e produção, superando carências e falhas na comunicação.  
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ENSINO SECUNDÁRIO 
ESPANHOL DE CONTINUAÇÃO 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (10.º e 11.º ANOS) 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 10.º (Cont. / Form. esp.) B1-B2 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B1.2 

- Compreender as ideias principais e seleccionar e associar informação pertinente (verbal e não verbal) em 
documentos audiovisuais diversos, sobre situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, assuntos 
da actualidade cultural, política e científica, experiências pessoais e vivências das sociedades 
contemporâneas, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos, predomine o 
vocabulário frequente, contenha expressões idiomáticas muito correntes e a articulação seja clara. 

CL 
B2.1 

- Seguir indicações, normas e instruções complexas.  
- Compreender ideias específicas e conclusões gerais sobre aspectos socioculturais relevantes.  
- Seleccionar e associar informação pertinente e específica em textos predominantemente explicativos e 
argumentativos complexos, de diversos géneros, sobre vivências, problemas e desafios do mundo 
contemporâneo, sempre que as ideias sejam estruturadas com marcadores explícitos e predominem 
vocabulário frequente e expressões idiomáticas correntes. 

IO 
B1.1 

- Interagir em conversas inseridas em situações familiares, em vivo ou em aplicações digitais, nas quais: 
- troca ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o mundo do trabalho 
e do lazer e temas da actualidade; 
- usa vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas e mobiliza recursos gramaticais adequados para 
ligar, clarificar e reformular as ideias; 
- pronuncia geralmente de forma clara e com ritmo e entoação apropriados; 
- reage, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor e respeita o registo e os princípios de cortesia 
verbal. 

IE 
B1.1 

- Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e 
temas de actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente, estruturas gramaticais simples e recursos adequados para construir textos 
coerentes e coesos; 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas dos géneros utilizados, adequando-as ao destinatário. 

PO 
B1.1 

- Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente (em vivo, em gravações ou em 
aplicações digitais), nos quais: 

- descreve, narra e/ou expõe informações sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade; 
- usa vocabulário frequente, estruturas frásicas simples e recursos discursivos adequados para construir 
uma sequência coerente de informações; 
- pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 

PE 
B1.1 

- Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais:  
- descreve situações, narra acontecimentos e expõe informações, opiniões e argumentos sobre assuntos do 
seu interesse e temas da actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente, estruturas frásicas simples e recursos discursivos adequados para construir 
textos coerentes e coesos; 
- respeita as convenções dos géneros textuais trabalhados. 

MO/ME 
B1.1 

- Extrair as ideias principais dos textos orais e escritos trabalhados nas aulas em sínteses e resumos (orais 
e/ou escritos) coerentes, utilizando de forma adequada os processos de coesão mais frequentes 
(concordância, elisão, substituição, repetição) e elementos conectivos adequados (conjunções, conectores e 
marcadores mais frequentes). 

INTERC. 

- Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais mobilizando conhecimentos de natureza 
diversa e demonstrando abertura (aliada ao espírito crítico e/ou à empatia). 
- Interpretar a presença de traços históricos e culturais de Espanha em Portugal e de Portugal em Espanha.  
- Interpretar  elementos do património natural e cultural e dos comportamentos sociais e sociolinguísticos dos 
países hispano-falantes e relacioná-los com os de Portugal, usando-os em atividades diversificadas 
(trabalhos, apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, actividades de palco, etc.). 

ESTRAT. 

- Verificar a eficiência das estratégias adotadas na planificação e realização de atividades de aprendizagem, 
recorrendo à comparação com a língua materna e outras línguas e deduzindo regras de funcionamento e uso 
da língua. 
- Diversificar estratégias e recursos diversos para consolidar conhecimentos, remediar dificuldades e 
promover a aprendizagem colaborativa e a autonomia.  
- Selecionar e utilizar os recursos e as estratégias mais eficazes para aperfeiçoar a compreensão e realizar 
tarefas de interacção e produção, superando carências e falhas na comunicação.  
- Transferir conhecimentos adquiridos para  situações de interação e produção oral e escrita na vida fora da 
aula. 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 11.º (Cont. / Form. esp.) B1-B2 
 

 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO-CAV 
B2.1 

- Relacionar informação verbal e não verbal e compreender as ideias principais e os aspectos socioculturais 
implicados em textos complexos (mensagens telefónicas e radiofónicas, noticiários, reportagens, 
documentários, entrevistas, publicidade, clips, curtas-metragens e filmes, entre outros) sobre vivências, 
problemas e desafios do mundo contemporâneo, sempre que a organização das ideias seja marcada 
explicitamente, predominem o vocabulário frequente e as expressões idiomáticas muito correntes, a 
articulação seja clara e o ritmo seja normal. 

CL 
B2.2 

- Compreender as ideias e conclusões principais e os aspectos socioculturais implicados.  
- Seleccionar e associar informação pertinente, implícita e explícita, em textos descritivos, explicativos e 
argumentativos complexos, de diversos géneros, sobre vivências, problemas e desafios do mundo 
contemporâneo, nos quais as ideias podem não ser estruturadas de forma explícita —devendo a leitura ser 
apoiada em estratégias de revisão e clarificação— e  predominam o vocabulário e as expressões idiomáticas 
correntes. 

IO 
B1.2 

- Interagir com fluência em conversas, inseridas em situações familiares, em vivo ou utilizando aplicações 
digitais, nas quais: 

- troca ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o mundo do trabalho 
e do lazer, temas da atualidade e assuntos abstractos;  
- usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas muito frequentes, assim como estruturas frásicas 
diversas; 
- mobiliza recursos discursivos adequados para ligar, clarificar, reformular as ideias e solicitar 
esclarecimentos e explicações; 
- pronuncia geralmente de forma clara e com um ritmo e uma entoação apropriados; 
- reage de forma pertinente ao discurso do interlocutor e utiliza conscientemente os princípios da cortesia 
verbal.  

IE 
B1.2 

- Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- pede e dá informações, exprimindo com clareza opiniões e argumentos sobre assuntos do seu interesse e 
temas de actualidade; 
- utiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes, assim como estruturas gramaticais 
e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e tempos verbais, 
entre outros); 
- respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens redigidas, adequando-as ao 
destinatário. 

PO 
B1.2 

- Exprimir-se com fluência em monólogos preparados previamente, em vivo, em gravações ou utilizando 
aplicações digitais, nos quais:  

- descreve, narra e/ou expõe informações sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade, 
apresentando argumentos e exprimindo opiniões, gostos e preferências;  
- usa vocabulário corrente e expressões idiomáticas frequentes, assim como estruturas frásicas diversas; 
- mobiliza recursos discursivos adequados (conectores, marcadores e tempos verbais, entre outros) para 
construir uma sequência linear de informações coerente e coesa; 
- pronuncia geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados. 

PE 
B1.2 

- Escrever textos diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais 
- descreve situações, narra acontecimentos e expõe com clareza informações, opiniões e argumentos sobre 
assuntos do seu interesse e temas da actualidade; 
- mobiliza vocabulário frequente e expressões idiomáticas muito correntes, assim como estruturas 
gramaticais e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e 
tempos verbais, entre outros); 
- respeita as convenções dos géneros textuais utilizados,  

MO/ME 
B1.2 

- Parafrasear e citar sequências dos textos trabalhados nas atividades de pesquisa e análise, mobilizando 
recursos gramaticais e discursivos adequados e normas de edição elementares. 
- Realizar traduções e retroversões de breves fragmentos de textos de tipologias e géneros diversos, 
mobilizando as estratégias e os recursos adequados. 

INTERC. 

- Caracterizar e explicar as diferenças culturais entre os países hispano-falantes, relacionando-os com os de 
Portugal. 
- Relativizar generalizações e estereótipos, fazendo previsões sobre mal-entendidos em situação de 
comunicação e assumindo o papel de mediador intercultural.  

ESTR. 

- Definir objetivos pessoais na aprendizagem da língua e avaliar carências e progressos, próprios e alheios, na 
sua consecução. 
- Diversificar as estratégias e os recursos para consolidar conhecimentos, remediar dificuldades e promover a 
aprendizagem colaborativa e a autonomia.  
- Diversificar os recursos, estratégias e processos para aperfeiçoar a compreensão e realizar tarefas de 
interacção e produção, superando carências e falhas na comunicação.  
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ENSINO SECUNDÁRIO 
ESPANHOL DE CONTINUAÇÃO 

FORMAÇÃO GERAL E ESPECÍFICA (12.º ANO) 
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DISCIPLINA ANO NÍVEL QECR 

Espanhol 12.º (cont.) – Form. Geral e Espec. B2 
 
 No final do ano, o aluno é capaz de: 

CO/CAV 
B2.2 

- Identificar e/ou inferir a maioria das ideias principais e seleccionar e associar informação pertinente verbal 
e não verbal em textos audiovisuais complexos sobre vivências, problemas e desafios do mundo 
contemporâneo em que predominam o vocabulário e as expressões idiomáticas correntes, a articulação é 
clara e o ritmo é natural. 

CL 
B2.2+ 

- Identificar o sentido global, seleccionar e associar informação e interpretar factos e ideias explícitos e 
implícitos.  
- Estabelecer relações interculturais em textos extensos (literários ou outros) de diversas proveniências 
geográficas sobre vivências, problemas e desafios do mundo contemporâneo, sempre que predominem 
vocabulário e expressões idiomáticas correntes. 

IO 
B2.1 

- Interagir com fluência em situações formais e informais para pedir e dar informações, trocar ideias, explicar 
e argumentar sobre vivências, problemas e desafios do mundo contemporâneo.  
- Exprimir-se espontaneamente realçando aspectos importantes e reagir, de forma pertinente e natural, ao 
discurso do interlocutor, com consciência dos princípios de cortesia verbal e das mudanças de registo e 
utilizando poucas estratégias de evitação.  
- Usar vocabulário e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas diversas, mobilizando 
recursos gramaticais adequados para ligar, clarificar e reformular as ideias e solicitar esclarecimentos e 
explicações.  
- Pronunciar de forma clara, com um ritmo e uma entoação apropriados. 

IE 
B2.1 

- Escrever cartas, mails e mensagens, em papel ou em aplicações digitais, para exprimir eficazmente ideias 
e opiniões, comparar experiências e relacionar factos, opiniões e argumentos sobre vivências, problemas e 
desafios do mundo contemporâneo.  
- Utilizar vocabulário frequente e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas frásicas e 
recursos discursivos adequados para construir textos coerentes e coesos. 
- Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens redigidas, adequando-as ao 
destinatário.  

PO 
B2.1 

- Descrever situações, narrar experiências e acontecimentos, comparar e expor claramente em público, 
prévia preparação, informações socioculturais, opiniões e argumentos sobre vivências, problemas e desafios 
do mundo contemporâneo, apresentando pontos de vista diferentes e fornecendo pormenores.  
- Responder claramente a questões colocadas pelo interlocutor, sem haver preparação prévia.  
- Usar vocabulário e expressões idiomáticas correntes e frequentes, assim como estruturas frásicas 
diversas, mobilizando recursos gramaticais e discursivos adequados para construir uma sequência coesa e 
coerente.  
- Pronunciar de forma clara, com ritmo e prosódia apropriados.  
- Adequar o discurso ao contexto. 

PE/ME 
B2.1 

- Escrever textos claros, diversos e articulados, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
- descreve situações, narra acontecimentos e expõe, com clareza, relevância e fundamentação, 
informações, opiniões e argumentos sobre vivências, problemas e desafios do mundo contemporâneo;  
- utiliza vocabulário e expressões idiomáticas correntes, assim como estruturas gramaticais variadas e 
recursos adequados para construir uma argumentação coerente e coesa; 
- reformula textos diversos, mudando o registo e seleccionando formas linguísticas equivalentes;  
- resume textos argumentativos longos sobre vivências, problemas e desafios do mundo contemporâneo;  
- respeita as convenções dos géneros textuais. 

INTERC. 

- Questionar factos, atitudes, opiniões, comportamentos, valores e crenças culturais, revelando abertura ao 
diálogo intercultural e uma visão pluricultural do mundo. 
- Analisar produtos culturais (literatura, artes e ideias), identificando indícios pertinentes e interpretando a 
dimensão particular e a dimensão universal na dinâmica intercultural do século XXI, para os mobilizar em 
atividades diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, artefactos, 
actividades de palco, etc.). 

ESTR. 
 

- Alargar o repertório de estratégias de aprendizagem, avaliar a sua eficiência e mobilizar as mais 
adequadas ao seu perfil.  
- Demonstrar respeito pela diversidade de processos e estratégias na realização de tarefas, favorecendo a 
cooperação no trabalho de grupo.  
- Explorar a importância do uso da língua em situações dentro e fora da aula.  
- Mobilizar estratégias ajustadas às dificuldades na compreensão, interação e produção e selecionar os 
meios e recursos apropriados para consolidar a competência de comunicação. 
- Avaliar progressos e dificuldades na comunicação, desenvolvendo a autonomia na aprendizagem dentro e 
fora da aula, assim como a capacidade de corrigir-se, reformular e negociar o sentido com os interlocutores.  

 
 

 


