#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 2
ANO(S)

Espanhol

7º, 8º e 9º
anos

Competência Comunicativa
CAV (Níveis do QECR: A2.1 / A2.2 )
Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e
textos curtos, de géneros e suportes diversos, sobre situações do quotidiano,
sempre que sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário
muito frequente e sejam articulados de forma clara e pausada
Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma
pausada e clara.
CE (Níveis do QECR: A2.2 / B1.1 / B1.2)
Compreender, identificar e selecionar a informação relevante de textos simples e
curtos, sempre que sejam constituídos por frases simples e vocabulário frequente
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PO (Níveis do QECR: A1.2 / A2.1 / A2.2)

Repetir, reformular, parafrasear e resumir as ideias, quer do interlocutor quer as
próprias, para assegurar a compreensão
Competência Intercultural
Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e nãoverbais 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
Poco a poco

Tarefas/ Atividades/ Desafios

1. Completa el cuadro con las informaciones que faltan.
Nombre
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Apellido
14 años
portuguesa
Dirección
2. Completa los siguientes espacios con el vocabulario que has aprendido en la primera clase.
Nacionalidad
Adiós

Hola

años

apellido

Madrid

_____, me llamo Raúl y mi _______ es Castro, tengo 13 _____ y mi ___________ es francesa. Estoy
en la capital de España, en _________ y me gusta mucho. Bueno, vamos hablando. ______

3. Termina las frases con la información que has aprendido en la clase 2.
a- La capital de España es___________
b- En España hay ____ Comunidades Autónomas.
c- Gijón está en ___________
d- Zamora está en __________
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