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PROGRAMA ESPANHOL C1.1 

 

Objectivos: 

1. Atingir uma parte da competência comunicativa (linguística, sociolinguística e pragmática) 

própria do nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

2. Perceber nos textos as informações opiniões e valorizações subjectivas e reconhecer alguns 

elementos implícitos da mensagem: alusões, humor e ironia. 

3. Proporcionar informação detalhada; expressar e argumentar as próprias opiniões sobre o 

assunto duma conversa. 

4. Escrever textos com alguma complexidade (cartas formais, relatórios breves, composições) 

sobre temas de âmbito pessoal, profissional e académico. 

5. Aprofundar conhecimentos sobre as realidades histórica, política e linguística de Espanha e da 

América Latina. 

6. Ser capaz de relacionar a cultura de origem com as culturas dos países de língua espanhola, 

desenvolvendo uma atitude crítica e tolerante perante a diversidade cultural. 

 
Conteúdo: 

1. Competência textual e competência crítica: as diferentes tipologias textuais e as suas 

características em relação a sua função. Textos informativos (noticia, crónica), de opinião (artigo 

de opinião, entrevistas, crítica), de comunicação (notas, e-mails, memorandos, faturas), entre 

outros. 

2. Competência gramatical: orações sustantivas, causais, consecutivas, temporais e condicionais. 

Pronomes relativos. 

3. Competência lexical: ampliação de vocabulário em todos os registos e nos diferentes textos, dos 

cultismos às expressões familiares e coloquiais. 

4. Competência pragmática/funcional: dar a opinião,expor o ponto de vista, redigir um relatório 

e narrar uma experiência. 

5. Aprofundamento em saberes, comportamentos e convenções socioculturais do mundo hispano. 

6. Desenvolvimento de temas de actualidade tais como: a moda, o clima, a clonagem, os conflitos 

entre sexos e gerações, entre outros. 

7. Desenvolvimento de saberes e habilidades interculturais. 

http://www.fcsh.unl.pt/


 
Manual: Dominio C. Madrid: Edelsa. 

 

Método de ensino: 

Actividades indutivas e dedutivas, formais e comunicativas, centradas numa ou várias actividades 

da língua (expressão, compreensão, interacção e mediação), tendo sempre em conta as 

necessidades dos alunos, favorecendo a integração de competências, a reflexão intercultural, a 

aprendizagem autónoma e o uso das TIC. 

 

Método de avaliação: 

Regime de avaliação continua. Duas provas individuais escritas e presenciais; apresentações orais 

e trabalhos escritos. Será avaliada a competência comunicativa do utilizador, a correcção formal 

e a adequação, o uso de estratégias de aprendizagem, os conhecimentos sobre aspectos 

socioculturais do âmbito hispânico e a capacidade de reflexão crítica cultural. 


