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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 7  

ESPANHOL  
ANO(S) 

7.º, 8.º e 
9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 

CAV (Níveis do QECR: A2.1) 

Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender o 

sentido geral em mensagens e textos simples e curtos.  

CE (Níveis do QECR: A2.2) 

Seguir indicações, normas e instruções de forma concisa e clara. 

PO (Níveis do QECR: A1.2 / A2.1 / A2.2) 

Completar formulários e questões simples. 

IE (nível A1.2)  

Trocar mensagens simples e curtas. 

Competência Intercultural 

Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e não-

verbais dos jovens hispanofalantes e relacioná-los com as suas próprias experiências. 

Competência Estratégica 

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. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Cosas de casa 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Completa los espacios las partes de la casa que faltan. 

 
a- Yo hago la comida en la ____________. 

b- Yo duermo en mi _____________. 

c- Yo veo la televisión con mi familia en el _________. 

d- Yo me ducho en el ____________. 
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2. Completa los espacios con los objetos de la casa. 

a- Yo como sentada en la __________. 

b- Yo me miro en el _________ antes de salir de casa. 

c- A veces quedo durmiendo mientras veo la televisión, es que mi ________ es muy cómodo. 

 

3. Completa los espacios con las locuciones prepositivas que has aprendido en clase. Utiliza una 

diferente para cada frase. Puedes localizar los objetos donde te guste más, por lo tanto puedes 

utilizar la locución prepositiva que te parezca mejor. 

a- La cama está ________ de la mesita de noche. 

b- La ventana está ___________ de la ventana. 

c- La televisión está ___________ del mueble. 

d- La silla está __________ de la mesa. 

 

 

 


