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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 3  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO(S) 10.º 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
CAV (Níveis do QECR: A2.2) 
Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e 
textos curtos, de género e suportes diversos, sobre experiências pessoais e 
situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que 

sejam constituídos, essencialmente, por frases simples e vocabulário muito 
frequente e sejam articulados de forma clara e pausada. 
CE (Níveis do QECR: B1.1) 

• Seguir indicações, normas e instruções de forma concisa e clara. 
IO (Níveis do QECR: A2.1) 
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares. 
IE (nível A2.1)  
Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações 
digitais. 
PO (A2.1) 
Exprimir-se de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. 
PE (A2.1) 

Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais. 
MOE (A2.1) 
Explicar o sentido global e a informação relevante dos documentos trabalhados 
nas atividades das aulas. 
Competência Intercultural 
Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e 
não-verbais dos jovens hispano-falantes e relacioná-los com as suas próprias 
experiências. 
Competência Estratégica 
Controlar a ansiedade e demonstrar uma attitude positiva e confidante na 
aprendizagem da língua. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Veintinún países 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

Recurso para consulta: tabla de países y nacionalidades. 

Países Nacionalidad 

Masc / singular 

Nacionalidad 

Masc / plural 

Nacionalidad 

Fem / singular 

Nacionalidad 

Fem / plural 

México mexicano mexicanos mexicana mexicanas 

Sudáfrica sudafricano sudafricanos sudafricana sudafricanas 

Brasil brasileño brasileños brasileña brasileñas 
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Suiza suizo suizos suiza Suizas 

Suecia sueco suecos sueca Suecas 

Inglaterra inglés ingleses inglesa Ingleses 

Japón japonés japoneses japonesa Japonesas 

Estados Unidos estadounidense estadounidenses estadounidense estadounidenses 

Angola angoleño angoleños angoleña angoleños 

 

1. Completa las frases con las nacionalidades. 

a- María: soy de Perú, soy _____________________________________. 

b- Jose y Ramón: somos de Argentina, somos _____________________. 

c- Marta y Sofia: somos de Chile, somos _________________________. 

d- Rafael: soy de Mozambique, soy ______________________________. 

 

 

2. Escribe preguntas y respuestas para los siguientes datos personales. 

a- Nombre: Diego_______________________________________________. 

b- Apellido: Torres______________________________________________. 

c- Edad: 49 años________________________________________________. 

d- Profesión: cantante___________________________________________. 

e- Nacionalidad: argentino________________________________________. 


