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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 9  

ESPANHOL  
ANO(S) 

7.º, 8.º e 
9.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 géneros 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: B1.2) 

Identificar as ideias principais e selecionar 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 atualidade, sempre 

que as ideias sejam claras e bem estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

PO (Níveis do QECR: A2.1) 

Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos preparados previamente. 

IE (nível A2.1)  

Escrever postais, mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações 

digitais. 

Competência Intercultural 

Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 

sociolinguísticos dos hispano falantes e relacioná-los com os dos portugueses. 

Competência Estratégica 

Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de aprendizagem da 

língua. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Vamos a aprender 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Completa los espacios siguiendo el ejemplo. 

a- Ella va a hacer gimnasia los lunes por la tarde. 

b- Él __________ nadar todos lo martes. 

c- Nosotros _________ aprender todos los días. 
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d- Vosotros ________ comer a las dos de la tarde. 

e- Ellos van a estudiar de lunes a viernes. 

 

2. Completa los espacios con los verbos que están entre paréntesis, conjugándolos en presente de 

indicativo. 

a- A veces yo _______ (perder) el autobús. 

b- Nosotros nos __________ (despertar) a las siete de la mañana. 

c- Ella ___________ (empezar) las clases a las ocho de la mañana. 

d- Mis padres se __________ (despedir) de mis vecinos todas las noches. 

e- Vosotros os _______ (reír) mucho cuando veis películas de comedia. 

f- Tú _________ (jugar) con tu equipo de fútbol dos veces a la semana. 

 

 

3. Escribe tres oraciones con acciones que haces durante la semana. 

a- ___________________________________________________________________________  

b- ___________________________________________________________________________  

c- ___________________________________________________________________________ 

 


