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PLANIFICAÇÃO ANUAL DE 8 .º ANO 

TEMA/ DOMÍNIO APRENDIZAGENS ESSENCIAIS (AE)
PERFIL DO ALUNO DOS CENTROS EDUCATIVOS  

DAS IRMÃS DOROTEIAS (PA)

TEMPOS 
LETIVOS 
(TOTAL)

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Compreensão auditiva e audiovisual 

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.

É autêntico  
Respeita o outro e o diferente.  
É determinado.  
É autónomo  
Sabe encontrar respostas para novas situações, 
mobilizando múltiplas dimensões da inteligência e 
conhecimentos.  
Expressa as suas necessidades e pede ajuda sempre 
que necessário. 

68 TEMPOS 
LETIVOS 

(NO TOTAL PARA 
TODOS OS 

TEMAS, 
DOMÍNIOS E 

COMPETÊNCIAS)

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Compreensão escrita 

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.

É Competente  
Tem uma visão alargada e prospetiva sobre a 
realidade.  
Analisa criticamente a 
realidade e os seus problemas.  

É Crítico  
Observa, identifica, analisa e dá sentido à informação, 
às experiências e às ideias e argumenta com base 
em diferentes premissas e variáveis e no quadro de 
valores do centro educativo.  
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COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Interação oral 

Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 
familiares, nas quais: pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações 
do quotidiano e experiências pessoais; apresenta opiniões, gostos e 
preferências; pronuncia, geralmente de forma compreensível, os recursos 
linguísticos trabalhados nas aulas.

É Autêntico  
É verdadeiro, genuíno, coerente.  

É Autónomo  
Pensa e age com autonomia em coerência com os 
valores e objetivos pessoais.  
Sabe encontrar respostas para novas situações, 
mobilizando múltiplas di- mensões da inteligência e 
conhecimentos.  

É Cooperante  
É uma pessoa próxima e capaz de interação 
respeitadora, construtiva e colaborativa com os 
outros.  
É confiante  
Tem uma atitude positiva e construtiva, autorregulada. 
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COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Produção oral 

Exprimir-se de forma simples em monólogos curtos preparados previamente, 
nos quais: utiliza sequências descritivas (sobre o meio envolvente e situações do 
quotidiano) e narrativas (sobre experiências pessoais e acontecimentos reais ou 
imaginários, presentes ou passados); apresenta opiniões, gostos e preferências; 
usa um léxico elementar e estruturas frásicas simples; pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser entendido.

É autêntico  
Respeita o outro e o diferente. 
É determinado. 

Assume posições e comunica-as com clareza e 
abertamente.  

É Cooperante  
É uma pessoa próxima e capaz de interação 
respeitadora, construtiva e colaborativa com os 
outros.  
É capaz de trabalhar em equipa.  
É criativo  
Gera e aplica novas ideias em contextos específicos.  
É confiante  
Tem uma atitude positiva e construtiva, autorregulada. 
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COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Interação escrita 

Escrever mails e mensagens simples e curtas, em papel ou em aplicações 
digitais, nos quais: pede e dá informações sobre o meio envolvente, situações do 
quotidiano e experiências pessoais; exprime opiniões, gostos e preferências; 
utiliza vocabulário elementar e estruturas frásicas simples; articula as ideias com 
coerência para gerar uma sequência linear de informações.

É Crítico  
Observa, identifica, analisa e dá sentido à informação, 
às experiências e às ideias e argumenta com base 
em diferentes premissas e variáveis e no quadro de 
valores do centro educativo.  

É Competente  
Tem uma visão alargada e  
prospetiva da realidade.  
Analisa criticamente a realidade e os seus problemas.  

É Autónomo  
Pensa e age com autonomia em coerência com os 
valores e objetivos pessoais.  
Sabe encontrar respostas para novas situações, 
mobilizando múltiplas dimensões da inteligência e 
conhecimentos. 

/7 4



           COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA     
ANO LETIVO 2022/2023 

    DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
               DISCIPLINA: ESPANHOL 

     

COMPETÊNCIA 
COMUNICATIVA

Produção escrita 

Escrever textos simples e curtos, em papel ou em aplicações digitais, sobre 
assuntos trabalhados nas aulas, nos quais: descreve situações do quotidiano; 
conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes 
ou passados; exprime opiniões, gostos e preferências; utiliza vocabulário 
elementar e estruturas frásicas simples; articula as ideias com coerência para 
gerar uma sequência linear de informações.  
Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispano- falantes e relacioná-los com os dos portugueses. 
Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura espanhola e/ou hispano- americana mediante produtos e experiências 
diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, 
símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.). 
Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização). 
Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades e 
tarefas, individualmente ou em grupo. 
Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção 
orais e escritas, avaliando a sua eficiência.

É autónomo  
Sabe encontrar respostas para novas situações, 
mobilizando múltiplas dimensões da inteligência e 
conhecimentos.  
É criativo  
Gera e aplica novas ideias em contextos específicos.  

É Confiante  
É confiante, resiliente e persistente.  

/7 5



           COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA     
ANO LETIVO 2022/2023 

    DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
               DISCIPLINA: ESPANHOL 

     

COMPETÊNCIA 
INTERCULTURAL

Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispano- falantes e relacioná-los com os dos portugueses.  

Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à sociedade e à 
cultura espanhola e/ou hispano- americana mediante produtos e experiências 
diversos (documentos digitais e audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, 
símbolos, esquemas, canções, jogos, artefactos, etc.).  

É autêntico  
Respeita o outro e o diferente.  
É crítico  
Analisa a realidade numa perspetiva crítica, criativa e 
construtiva.  
É compassivo  
Respeita, sem reservas, a dignidade humana.  
É capaz de sair de si e ir ao encontro dos outros  
(sobretudo necessitados).  
dos mais  
Age de forma solidária, com sentido do bem comum. 

COMPETÊNCIA 
ESTRATÉGICA

Reconhecer a importância da competência estratégica no processo de 
aprendizagem da língua (motivação, contacto com a língua, planificação do 
trabalho, pesquisa de informação, assimilação e recuperação de conhecimentos 
e conceptualização).  
Identificar as estratégias mais frequentes e eficazes para controlar os elementos 
afetivos, desenvolver as competências comunicativas, planificar o trabalho, 
compreender e assimilar os conteúdos linguísticos, realizar e avaliar atividades e 
tarefas, individualmente ou em grupo.  
Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de planificação e de 
realização de tarefas comunicativas de compreensão, interação e produção 
orais e escritas, avaliando a sua eficiência.  

É Cooperante  
É uma pessoa próxima e capaz de interação 
respeitadora, construtiva e colaborativa com os 
outros.  

É Competente  
Gere as suas aprendizagens, colocando os seus 
conhecimentos e as suas capacidades ao serviço do 
bem comum.  

É Consciente  
Conhece-se a si e aos que o rodeiam.  
Reflete sobre o mundo e a vida com base num olhar 
informado, crítico e construtivo. 
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ADENDA 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO

Contenidos: 

➢Repaso séptimo año. 
➢Los animales 
➢ La casa: partes de la casa, muebles y objetos 
➢Preposiciones de lugar 
➢Numerales ordinales 
➢La acentuación 
➢El ocio y los tiempos libres (preferencias y 

sentimientos) 
➢Artículos contractos 
➢Artículos con preposición 
➢El Gerundio 
➢El Pretérito Perfecto 
➢La ropa, los accesorios

Contenidos: 

➢Las tiendas, los productos, los envases y 

cantidades; expresar cantidades y pedir/pagar 

un producto. 
➢Pronombres personales de OD 
➢Los superlativos 
➢Las oraciones adverbiales 
➢ Alimentos y recetas: Dar instrucciones y escribir 

una receta. 
➢El Imperativo 
➢El pretérito indefinido 
➢Contraste pretérito perfecto/indefinido.

Contenidos: 

➢Los medios de transporte. 
➢Las direcciones. 
➢El tiempo atmosférico 
➢Describir un paisaje 
➢El cuerpo humano y la salud 
➢Hábitos saludables; dar consejos 
➢Pronombres tónicos + preposición “con” 
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