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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 5  

  Espanhol 
ANO(S) 

7º, 8º e 9º 
anos 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência comunicativa 

CE (Níveis do QECR: A2.2 / B1.1 / B1.2) 

Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de sequências 

descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e suportes, sempre que as 

ideias sejam claras e bem estruturadas e predomine vocabulário frequente. 

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

Trocar mensagens simples e curtas. 

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

Escrever textos e curtos nos quais descreve pessoas. 

Competência intercultural 

Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à cultura 

espanhola mediante produtos e experiências diversos.  

Observar e identificar elementos dos comportamentos sociais e sociolinguísticos dos 

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

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 

Depende de los dos 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Relaciona  las dos columnas de forma a escribir cuatro frases que tengan sentido. 
 
Claudia y Raquel son 
Pedro es 
Amalia es 
Juan y Tomás son Graciosos 
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Guapo 
Dinámicas 
Organizada  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Completa los siguientes espacios de una parte de la canción con el vocabulario que has 
aprendido en esta clase. 
 
Aprenden                                             fuerte                                               bailarín 
Juegan                                                 valiente                                            deportista 
Trabajan                                              inteligente                                        alegre 
Mejor                                                   feliz                                                  independiente 
 
Alma y Juan _________________ juntos y _______________ juntos, son diferentes, o no. r 
 Said y Mar ________________ juntos y construyen juntos un mundo _____________.  
_____________, ______________, _____________ podemos ser tú y yo. 
Fuerte, ________________, _________________ podemos ser tú y yo. 
María es escritora, Pedro es ______________ y tú tendrás que ser lo que te guste a ti. 
Cantante, _______________ médico, albañil,  
De todos los colores nos vamos a vestir. 
 
 
 
3. Completa las frases describiendo a las personas de forma psicológica. 
 
Mi mejor amigo es _____________________ 
Mi mejor amiga es _____________________ 
Yo soy _______________________________ 


