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#ESTUDOEMCASA 
 

BLOCO N.º 3  

DISCIPLINA Espanhol 
ANO(S) 

11.º 
Iniciação 

APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
CAV (Níveis do QECR: 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 atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem 
estruturadas, predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara. 
CE (Níveis do QECR: B1.2) 

• Identificar, selecionar e associar informação explícita e informação 

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

IO (Níveis do QECR: A2.2) 
Interagir em conversas curtas bem estruturadas e ligadas a situações familiars, 
apoiando-se, quendo necessário, no discurso do interlocutor. 
IE (nível A2.2)  
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais. 
PO (A2.2) 
Exprimir-se de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente. 
PE (A2.2) 

Escrever textos simples diversos. 
MOE (A2.2) 
Tomar notas de uma presentação, audição ou video sempre que o assunto seja 
familiar e previsível e a locução seja clara. 
Competência Intercultural 
Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às 
sociedades e ao património cultural e artístico dos países hispanofalantes, usando 
em atividades diversificadas. 
Competência Estratégica 
Utilizar recursos de aprendizagem variados em função dos objetivos das 
atividades propostas na aula. 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

Me gustan mis amigos 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 
 

1. Completa las oraciones con las expresiones que están entre paréntesis. 

a. A mí me _______________ las películas de terror (dar miedo). 

b. A ella le __________ las películas románticas (encantar). 
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c. A nosotros nos _______________ los juegos de ordenador (divertir). 

d. A vosotros os _____________ hablar en público (dar vergüenza). 

 

2. Completa las oraciones con las palabras que faltan: me, te, le, nos, os, les. 

a. A él _____ encantan las palomitas. 

b. A nosotros _____ gusta mucho ir al cine. 

c. A vosotros _____ divierten los parques de atracciones. 

d. A ellos _____ dan miedo las arañas. 

 

3. Escribe cinco oraciones donde hables de tus gustos y de tus sentimientos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 


