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OBJETIVOS 

O aluno deverá ser capaz de: 
- entrar em contacto com a língua e cultura espanholas. 
- compreender frases e expressões de uso frequente. 
- entender as ideias principais de textos que incidam sobre questões familiares para 
ele. 
- iniciar-se no uso correto da gramática essencial do espanhol para a produção de 
expressões da vida quotidiana assim como para a comunicação de desejos e 
necessidades de forma básica. 
- ultrapassar a inibição da expressão em língua estrangeira através dos recursos 
disponibilizados durante o curso. 
 

 
CONTEÚDOS GRAMATICAIS 

1. Os sons do espanhol. Fonética e ortografia. 
2. Os pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos. 
3. Os pronomes interrogativos. 
4. Os verbos. Conjugação dos verbos regulares e irregulares em presente, “pretérito 
indefinido”, “pretérito perfecto” e pretérito imperfeito de indicativo e modo imperat ivo, 
com especial atenção a “ser”, “estar”, “tener” e “haber” e verbos de conjugação 
especial como “gustar”. 
5. Conectores de uso frequente. 
6. Perífrases de uso frequente. 

 

 
CONTEÚDOS TEMÁTICOS 

1. O idioma espanhol no mundo e as línguas em Espanha. 
2. Temas da cultura espanhola. 
3. A família. 
4. As horas: os horários e hábitos quotidianos. 
5. A comida: a gastronomia e os seus ingredientes. 
6. O tempo de férias: atividades de lazer e expressão de gostos. 
7. A vida no passado: falar de experiências e contar histórias. 
 
O programa está estruturado a partir de conteúdos temáticos relacionados com a vida 
e cultura espanholas onde é apresentada a gramática essencial do espanhol a partir 
de um enfoque comunicativo da língua. Todos os exemplos e exercícios estarão 
destinados ao uso prático da língua e ao seu conhecimento para a vida quotidiana. 

 

 
BIBLIOGRAFIA E METODOLOGIA 

As aulas decorrerão essencialmente baseadas no material próprio elaborado pela 
docente, que incide sobretudo no trabalho dos alunos. Estes serão incentivados a 
expressar-se em espanhol, a partir de textos, exercícios gramaticais, material áudio e, 
mesmo, de vivências pessoais. Realizar-se-ão, ainda, tarefas escritas que contribuirão 
para a consolidação das aprendizagens das estruturas gramaticais. 


