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Ano Letivo: 2019/2020 
Programa – Língua Estrangeira II – MÁS CULTURA – 8º ANO 

 

Introdução: 
A elaboração do programa de Más cultura decorre da reflexão da aplicação do Plano de Inovação do Agrupamento Escolas José Relvas e da publicação da portaria 
nº181/2019, de 11 de junho, que abriram a possibilidade de desenhar um novo caminho capaz de fazer face às dificuldades sentidas.  
  
Nesta conformidade, as linhas orientadoras do mesmo enquadram-se nos objetivos ou metas educacionais estabelecidos nos referidos documentos, procurando promover a 
educação em três domínios: capacidades e conhecimentos, atitudes e valores.  
  
Assim, os princípios orientadores da ação pedagógica do programa de Más cultura determinam práticas pedagógicas centradas na resolução de problemas e trabalho 
colaborativo, preconizando as seguintes inovações: valorizar o processo, contemplar a negociação de processos e produtos, conduzir à construção de aprendizagens essenciais 
das várias disciplinas envolvidas, tanto no domínios das capacidades e conhecimentos, como nas atitudes e valores, além de se atribuir um papel central à avaliação formativa 
e reporte da mesma.  
  
Acresce referir que o programa de Más cultura não se apresenta apenas como um conjunto de conteúdos a aprender, mas antes pretende ser um instrumento flexível que 
permita corresponder às necessidades e interesses dos alunos e às condições em que decorra a prática educativa. Pretende-se que o aluno expresse 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.). 
  
A finalidade principal da disciplina de Más cultura é a aprendizagem de capacidades e conhecimentos, atitudes e valores através do uso da língua espanhola como instrumento 
de comunicação, com diferentes intenções e finalidades e nos mais variados contextos, para o qual a abordagem explícita da linguística espanhola e da cultura dos países, 
onde é língua oficial ou cooficial, reveste a condição de áreas subsidiárias ou instrumentais. 
 

CONTEÚDOS  
  
No processo ensino-aprendizagem das diferentes aprendizagens essenciais deve ter-se presente que a comunicação é uma atividade humana complexa, que deve ser 
considerada de forma global. O desenvolvimento da capacidade comunicativa atinge-se integrando as diferentes aprendizagens essenciais integrando-as em situações de 
comunicação oral e escrita.  
  
Pretende-se que os professores ao planificar e sequencializar as aulas devem ter em atenção a inter-relação que existe entre os diferentes conteúdos. Caberá aos professores a 
decisão de como pôr as aprendizagens essenciais em prática, de forma global, pois é importante salientar que é através da integração das mesmas que o aluno melhor 
desenvolve as suas competências comunicativas, sendo, portanto, necessária a criação de situações facilitadoras da prática de todas as áreas de competência previstas.  
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A aprendizagem da língua integra também uma competência intercultural e estratégica que, juntamente com a competência comunicativa, se tornam essenciais para a 
construção de uma identidade como cidadão global e para a promoção dos valores enunciados no PA: responsabilidade e integridade; excelência e exigência; curiosidade, 
reflexão e inovação; cidadania e participação; e liberdade. A planificação e operacionalização das unidades didáticas e as consequentes escolhas relativamente a domínios de 
referência, estratégias de ensino e materiais didáticos deverão promover a aquisição dessas competências e a formação nesses valores em paralelo com as Áreas de 
Competência do PA nos domínios humanístico, científico, tecnológico e cultural. 
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 Aprendizagens essenciais (AE): 

Conhecimentos, capacidades e atitudes. 

No contexto da vida quotidiana, o aluno 

deve ficar capaz de: 

AE: Ações estratégicas de ensino 

orientadas para o perfil do aluno 

(Exemplos de ações a desenvolver na 

disciplina) 

Suportes de ações estratégicas, de acordo 

com o programa e as metas curriculares Áreas de 

competências do 

perfil dos alunos 

Recursos Avaliação 

 

Operacionalização 

Conteúdos Culturais e Socioculturais 
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- Observar e identificar elementos das 

tradições e dos comportamentos sociais e 

sociolinguísticos dos hispanofalantes e 

relacioná-los com os dos portugueses. 

 

- Expressar informações e conhecimentos 

relativos à língua, à sociedade e à cultura 

espanhola e/ou hispanoamericana 

mediante produtos e experiências 

diversos (documentos digitais e 

audiovisuais, desenhos, mapas, cartazes, 

símbolos, esquemas, canções, jogos, 

artefactos, 

etc.). 

 

O docente organiza atividades 

didáticas no sentido do aluno: 
 

•Participar com recursos verbais e não-

verbais na seleção, ampliação, 

transposição, exemplificação e ilustração 

de situações e temas para abordar na 

aula, relativamente a: aspetos sociais e 

culturais dos países onde se fala 

espanhol; o “eu” e os outros (descrição, 

interesses e preferências, experiências 

próprias e alheias, as relações humanas, 

a família, os amigos e outras pessoas da 

comunidade); a escola (formas de 

aprender e trabalhar, a escola em países 

hispanofalantes); educação para a 

cidadania; o consumo (alimentação, 

compras e serviços); os desportos e os 

tempos livres (férias, música, cinema, 

etc.); cuidados corporais e saúde; 

viagens, transportes e educação 

rodoviária; a geografia, a organização 

administrativa, as cidades mais 

importantes e os ecossistemas de 

Espanha; as relações entre Portugal e 

Espanha; etc. 
 

• Utilizar, ainda que de forma rudimentar, 

diferentes tecnologias na exploração, 

organização, criação, partilha e 

divulgação de 

ideias, produtos e experiências, em 

formatos 

diversos. 

1º SEMESTRE 
 

• Alguns países do mundo hispano- 
-falante. 
• Comunidades autónomas fronteiriças com 
Portugal. 
• Famosos do mundo hispano- 
    -falante. 
• Cidades espanholas. 
• Gastronomia espanhola. 
• Diminutivos 
• Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) em 
Espanha. 
• Aprendizagem de línguas estrangeiras em 
Espanha e Portugal. 
• Gastronomia espanhola. 
• Horários habituais em Espanha e Portugal. 
• Eventos gastronómicos em Espanha e 
Portugal. 
• Desporto em Espanha e Portugal. 
• Alguns jogos tradicionais em Espanha e 
Portugal. 
 
2º SEMESTRE 
 

• Mulheres que se destacam em Espanha e 
Portugal. 
• Divisão das tarefas domésticas. 
 • Quino e a sua personagem Mafalda. 
• Pablo Ruiz Picasso. 
• Goya e a sua época. 
• José Saramago e Espanha. 
• Estereótipos sobre os Espanhóis e sobre os 
Portugueses. 
• Anedotas sobre estereótipos regionais 
espanhóis 
e portugueses. 
•  Parques de lazer espanhóis. 
• Parques Nacionais espanhóis e portugueses. 

A, B, C, D, E, 

F, G, H,  

I, J 

* Manual 

adotado: 

Mochila 8.º ano; 

* Livro de 

exercícios do 

manual; 

* Caderno 

individual; 

* Quadro;  

* CD do manual; 

* Fotocópias; 

* Dicionários; 

* Revistas; 

* Jornais; 

* Mapas; 

* Folhetos 

Informativos; 

* Fotografias e 

imagens; 

* Material 

retirado da 

Internet; 

*Outros. 

 

* Contínua 

(Mediante 

observação 

direta); 

 

* Formativa; 

 

*Sumativa. 

 

Organização diversa das 

turmas A, B e C 

(Turmas A+C) 

(Turmas B+C) 

 

Divisão dos alunos por 

grupos de trabalho 

(interturmas) 

 

A disciplina tem uma 

organização semestral 

 

Uma vez por mês os 

grupos reúnem, para 

trabalhar os conteúdos 

 

No final de cada 

semestre, cada grupo 

tem de apresentar um 

produto final, resultado 

do trabalho colaborativo 
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Legenda:  

  
Áreas de Competência (Perfil do Aluno):  

  

A. Linguagens e textos.   

B. Informação e comunicação.   

C. Raciocínio e resolução de problemas.   

D. Pensamento crítico e pensamento criativo.   

E. Relacionamento interpessoal.   

F. Autonomia e desenvolvimento pessoal.   

G. Bem-estar e saúde.   

H. Sensibilidade estética e artística.   

I. Saber técnico e tecnologias.   

J. Consciência e domínio do corpo.  

 

 

 


