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 1.º PERÍODO   

OBJETIVOS CONTEÚDOS TEMPOS 

Compreensão oral 
Identificar informações globais e específicas em mensagens orais, sobre temas do 
âmbito familiar, emitidas em situações de comunicação direta. 
Captar o sentido global de textos orais simples sobre temas do domínio comum, 
reproduzidos por meios áudio. 
Expressão oral 
Participar de forma compreensível em breves diálogos relacionados com situações de 
comunicação habituais, nomeadamente em situações escolares, usando as expressões 
mais atuais da comunicação em sociedade. 
Falar de atividades quotidianas e da realidade circundante. 
Expressar interesses e gostos. 
Utilizar frases simples para falar de atividades quotidianas e da realidade circundante 
Utilizar frases simples para expressar interesses e gostos 
Utilizar estratégias de comunicação para suprir as carências linguísticas. 
Compreensão escrita 
Identificar informações globais e específicas, ideias principais e secundárias, em 
documentos autênticos, de extensão limitada, relacionados com temas gerais. 
Ler individualmente textos e demonstrar a compreensão através de uma atividade 
específica. 
Ler individualmente ou com apoio textos e demonstrar a compreensão através de 
atividades de identificação/relacionamento. 
 
Expressão escrita 
Redigir mensagens breves e cartas adequadas à situação de comunicação, sobre temas 
conhecidos, visando as normas básicas de comunicação escrita. 
Completar mensagens breves e cartas adequadas à situação de comunicação, sobre 
temas conhecidos, visando as normas básicas de comunicação escrita. 

Temáticos e culturais 
- Caracterização 
- Tempos livres  
- Desporto 
- Cinema 
- Amigos 
-Telemóvel 
- Meios de transporte 
- Viagens  

Comunicativos 
- Comunicar no contexto da sala de aula 
- Descrever alguém  
- Exprimir gostos, desejos e sentimentos  
- Descrever atividades  
- Convidar, aceitar/recusar um convite  
- Combinar um encontro  
- Falar de ações futuras  
- Exprimir probabilidade   
- Pedir/dar informações numa estação de combóis e no aeroporto 
- Perguntar/indicar um trajeto 
- Relatar factos do passado  

Gramaticais 
- Presente de indicativo  
- Verbos gustar, molestar 
- Perífrases verbais ir a infinitivo; estar / llevar gerundio 
- Futuro simples 
- Orações condicionais reais   
- Possessivos 
- Pretérito indefinido   
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 2.º PERÍODO   

OBJETIVOS CONTEÚDOS TEMPOS 
Compreensão oral 
Identificar informações globais e específicas em mensagens orais, sobre 
temas do âmbito familiar, emitidas em situações de comunicação direta 
Captar o sentido global de textos orais simples sobre temas do domínio 
comum, reproduzidos por meios áudio 
 
Expressão oral 
Participar de forma compreensível em breves diálogos relacionados com 
situações de comunicação habituais, nomeadamente em situações escolares, 
usando as expressões mais atuais da comunicação em sociedade 
Falar de atividades quotidianas e da realidade circundante 
Expressar interesses e gostos 
Utilizar frases simples para falar de atividades quotidianas e da realidade 
circundante 
Utilizar frases simples para expressar interesses e gostos 
Utilizar estratégias de comunicação para suprir as carências linguísticas 
Compreensão escrita 
Identificar informações globais e específicas, ideias principais e secundárias, 
em documentos autênticos, de extensão limitada, relacionados com temas 
gerais 
Ler individualmente textos e demonstrar a compreensão através de uma 
atividade específica 
Ler individualmente ou com apoio textos e demonstrar a compreensão 
através de atividades de identificação/relacionamento. 
Expressão escrita 
Redigir mensagens breves e cartas adequadas à situação de comunicação, 
sobre temas conhecidos, visando as normas básicas de comunicação escrita. 
Completar mensagens breves e cartas adequadas à situação de 
comunicação, sobre temas conhecidos, visando as normas básicas de 
comunicação escrita. 

Temáticos e culturais 
- Casa, móveis, objetos / alojamento 
- Programas de televisão, jornal   
- Comércio, lojas, produtos, materiais e formas 
- Alimentação, alimentos e bebidas 
- Quantidades e embalagens  
- Utensílios de cozinha  

Comunicativos 
- Descrever no passado  
- Falar de ações habituais no passado  
- Fazer uma reserva, uma reclamação  
- Descrever um objeto 
- Dar conselhos  
- Fazer uma reclamação   
- Dizer os ingredientes de um prato  
- Exprimir quantidade 
- Dizer onde está um objeto 

Gramaticais 
- Indefinidos  
- Pretérito imperfeito   
- Contraste pretérito imperfecto/pretérito indefinido 
- Pretérito perfecto 
- Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido  
- Marcadores temporais 
- Interrogativos 
- Grau superlativo   
- Imperativo afirmativo e negativo  
- Pronomes pessoais C.D. e C.I.  
- Preposições 
- Apócope de adjetivos  
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 3.º PERÍODO
OBJETIVOS CONTEÚDOS TEMPOS 

Compreensão oral 
Identificar informações globais e específicas em mensagens orais, sobre 
temas do âmbito familiar, emitidas em situações de comunicação direta 
Captar o sentido global de textos orais simples sobre temas do domínio 
comum, reproduzidos por meios áudio 
 
Expressão oral 
Participar de forma compreensível em breves diálogos relacionados com 
situações de comunicação habituais, nomeadamente em situações escolares, 
usando as expressões mais atuais da comunicação em sociedade 
Falar de atividades quotidianas e da realidade circundante 
Expressar interesses e gostos 
Utilizar frases simples para falar de atividades quotidianas e da realidade 
circundante 
Utilizar frases simples para expressar interesses e gostos 
Utilizar estratégias de comunicação para suprir as carências linguísticas 
Compreensão escrita 
Identificar informações globais e específicas, ideias principais e secundárias, 
em documentos autênticos, de extensão limitada, relacionados com temas 
gerais 
Ler individualmente textos e demonstrar a compreensão através de uma 
atividade específica 
Ler individualmente ou com apoio textos e demonstrar a compreensão 
através de atividades de identificação/relacionamento. 
Expressão escrita 
Redigir mensagens breves e cartas adequadas à situação de comunicação, 
sobre temas conhecidos, visando as normas básicas de comunicação escrita. 
Completar mensagens breves e cartas adequadas à situação de 
comunicação, sobre temas conhecidos, visando as normas básicas de 
comunicação escrita. 

 
Temáticos e culturais 

- Saúde e bem-estar 
- Problemas 
- Conselhos  
- Paisagens  
- Lugares da cidade 
 

Comunicativos 
- Falar de problemas de saúde 
- Dar conselhos  
- Exprimir necessidade  
- Descrever um lugar 
- Exprimir preferência  

 
Gramaticais 

- Presente do conjuntivo   
- Deber / Hay que  
- Condicional  
- Uso dos determinantes  
- Acentuação   
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