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1. OBJETIVOS 

Trata-se de uma unidade curricular de base que pretende contribuir para a constituição do perfil de 
competências preconizado para o curso. 

Com a disciplina semestral de Espanhol IV pretende-se atingir um nível avançado (B2, das competências 
comunicativas e linguísticas (léxico - gramatical, funcional e fonética). Incidir-se-á especial importância na 
compreensão e produção. Pretende-se que o aluno seja capaz de estruturar, organizar e explicar um roteiro 
turístico pelas principais cidades espanholas e conheça as caraterísticas da profissão de Guia Turística. 

O presente programa é uma continuação do Espanhol I, II e III. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

La profesión de Guía de Turismo. Reflexionar sobre y practicar con: 

 La profesión de guía: sus características y la normativa de trabajo. 

 Las opiniones de estos profesionales. 

 La adaptación de la información a grupos concretos. 

 La importancia de una actitud intercultural. 

El Circuito Turístico: 

 Recomendar un viaje a clientes exigentes. 

 Leer sobre circuitos turísticos para poder elaborarlos posteriormente. 
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Ventanilla de Reclamaciones: 

 Reaccionar ante las siguientes situaciones: 

 Las quejas y reclamaciones. 

 La hoja de reclamación de un cliente. 

 

- Elaboración de un Currículum Vitae. 

 

CONTEUDOS GRAMATICAIS: 

 Repaso Gramatical de Espanhol I, II e III. 

 Utilizando los conectores 

 Recordando Ser y Estar. 

 Usando los relativos. 

 Recordando las preposiciones. 

 

CONTEÚDOS LEXICOS: 

 

 Tiempo libre y entretenimiento I 

 Tiempo libre y entretenimiento II. 

 Safari fotográfico. 

 Deportes de invierno y aventura. 

 Deportes de equipo. 

 Teléfono. 

 Internet. 

3.  DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 
OBJETIVOS DA UC 

 

Os conteúdos de Espanhol II pretendem que o aluno seja capaz de atingir um nível B1 nas 
competências linguísticas, gramaticais e lexicais adequadas à área da Hotelaria. 

Pretende-se também, através de exercícios interativos e de rol, que o aluno consiga comunicar com os 
clientes e colegas do hotel em língua espanhola e conseguir transmitir as mensagens adequadas no 
mundo hoteleiro. 

Será transmitido ao aluno a gramática e o léxico estruturado no Nível B1 seguindo os parâmetros do 
Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007). 
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5. REGRAS DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com o Regulamento de Avaliação da ESTH (julho 2008), todas as unidades 
curriculares dos planos de estudo dos cursos, exceto as que têm regulamento próprio, são objeto 
de avaliação. Esta pode revestir as formas de avaliação contínua e final.  

Avaliação periódica 

A avaliação periódica é feita pontualmente durante cada semestre, durante momentos 
classificativos pré-determinados. Esta avaliação é para todos os alunos incluídos trabalhadores 
estudantes e consta dos seguintes momentos: 

A classificação da avaliação periódica resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

1- Classificação da prova escrita: 50% 
2- Classificação ponderada da participação oral nas aulas e apresentação de trabalhos: 50%. 

 
O não cumprimento de apenas uma destas regras leva à exclusão do aluno da avaliação periódica 
passando automaticamente para a avaliação final. 

Exame: 

 Prova escrita: 100%. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 
DA UNIDADE CURRICULAR. 

 

Esta UC visa dar ao discente uma visão geral da língua espanhola e pretende ser o primeiro contato com ela. 
As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da UC porque abordam questões de ordem 
teórica e conceptual, que pretendem introduzir os estudantes nessa primeira abordagem à língua estrangeira, 
centrando a atividade formativa no estudante pelo seu envolvimento em questões práticas, como leituras e 
interpretações de textos assim como no confronto de problemas o mais possível relacionados com as 
realidades contextuais dos sectores do turismo e articulando com a investigação aplicada desenvolvida no 
trabalho de grupo.  
Aplica-se o uso do Portfolio Europeu das Línguas (PEL) a ferramenta de aprendizagem de línguas 
estrangeiras adotada e aconselhada tanto pelo Conselho de Europa como pelo Centro europeu de Línguas 
Modernas e que se assenta na aquisição de competências linguísticas e interculturais. 
 O Portfolio é usado para tornar o processo de aprendizagem mais transparente para os próprios utilizadores, 
ajudando os mesmos a desenvolver a sua capacidade de reflexão e de auto-avaliação, fomentando a 
responsabilização nas suas aprendizagens. Aqui, mais uma vez, a função do Portfolio coincide com o 
interesse expresso pelo Conselho de Europa no sentido de desenvolver a autonomia dos aprendentes e de 
promover a aprendizagem ao longo da vida. 

 

7. CONTACTOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

E -mail:  

Número gabinete: 

Coordenador da área científica: Prof. Doutor Walter Best. 

 

Data:  

 

Docente: 

 

Coordenador da área disciplinar:  
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Curso  Licenciatura em Turismo e Lazer Ano letivo 2020/2021 

Unidade Curricular Francês Aplicado IV  ECTS 3 

Regime Optativa 

Ano 1º Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Docente (s) 
Professora Doutora Anabela Oliveira da Naia Sardo Total 81 Contacto 45 

Coordenador 

da Área Científica 
Professor Doutor Walter Best 

 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

A UC de Francês Aplicado IV privilegia as quatro competências principais, referenciadas para as 

línguas: compreensão do oral, compreensão de documentos escritos, expressão oral e expressão escrita. 

Trata-se de conduzir os estudantes à prática da comunicação oral e escrita em francês (utilizador 

independente -Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas), ao promover a aquisição e o 

desenvolvimento de competências e conhecimentos gerais e específicos. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A. Compreensão e utilização de expressões: 

1. Animation: établir un programme d'animation; animer un village de vacances; renseigner sur les 

manifestations; évaluer une animation.  

2. Vente d'un produit touristique: identifier les produits touristiques; rédiger un circuit; mener un entretien de 

vente; annuler une réservation. 

3. Guide: s'informer pour bien guider; visiter la ville/commenter une visite d'un site touristique; 

présenter/décrire un monument; gérer un groupe. 

B. Pontos gramaticais: L'impératif présent; les adjectifs démonstratifs/ possessifs; les articles 

partitifs/contractés; l'expression du temps; l'interrogation; l'expression du futur (futur proche, futur simple + 

indicateurs temporels); le pronom relatif sujet/objet;  le passé composé/l'imparfait (consolidation); le passé 

récent; les nominalisations; les pronoms personnels directs/indirects; les pronoms relatifs «dont» et «où»; les 

pronoms personnels «en» et «y»; la négation; le subjonctif présent. 

 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UC 

Torna-se necessário perspetivar a aprendizagem de línguas estrangeiras como a construção de uma 

competência plurilingue e pluricultural nos termos em que é formulada no Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (Council of Europe, Modern Languages: Learning, Assessment: A Common 

European Framework of Reference, Strasbourg, 1998/Conseil de l’Europel/Les Editions Didier, Cadre 

européen de référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer, Paris, 2001). 
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CORBEAU, S.; DUBOIS, C.; PENFORNIS, J.-L.; SERNICHON, L. (2006). Hôtellerie-Restauration.com. 

CLE International. 

CORBEAU S., DUBOIS C., PENFORNIS J.-L. (2006). Tourisme.com. CLE International. 

Dictionnaire du français, Le Robert. CLE International. 

GRÉGOIRE, M. (2010). Grammaire progressive du français avec 500 exercices. Niveau débutant, CLE 

International. 

Podcast Français facile. Apprendre le Français – Niveau débutant. Disponível em 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/francais-debutant-apprendre-le-francais.html   

www.lepointdufle.fr  

www.tv5monde.com   

 

Nota: As indicações bibliográficas serão completadas no decorrer das aulas. 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO, REGRAS DE AVALIAÇÃO E REGIME DE ASSIDUIDADE 

Os procedimentos metodológicos e as estratégias orientam-se no sentido da corresponsabilização do 

estudante, razão pela qual se valoriza a participação responsável, correta e atuante nas aulas. Dar-se-á 

prioridade a estratégias e atividades diversificadas, ao estudo progressivo e à abordagem comunicativa. 

A avaliação faz-se de acordo com o que está definido no Regulamento Escolar dos Cursos do 1.º Ciclo do 

IPG. 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS 

DA UNIDADE CURRICULAR 

 

É a capacidade e a consciência do ato comunicativo que permite ao indivíduo integrar-se e posicionar-se 

socialmente. Desta forma, valorizam-se as metodologias e as estratégias “performativas”, sempre aliadas a 

conceitos teóricos ou metalinguísticos que as alicercem, sublinhando-se não tanto o saber, mas sobretudo o 

saber fazer. E tal só se consegue “fazendo”, atuando. Por essa razão, as metodologias e as atividades 

centram-se no próprio discente, procedendo-se à análise e comentário de situações reais e criação de 

situações de comunicação em diferentes contextos formais ou informais.  

A avaliação contínua da aprendizagem constitui um processo continuado e atualizado. Nesse sentido aponta-

se a realização de trabalhos realizados em situação de aula ou fora desta. 

 

7. HORÁRIO DE ATENDIMENTO E CONTACTOS  

 

Via telefone: +351 238 320 800 – Fax: +351 238 320 890 

ESCOLA SUPERIOR DE TURISMO E HOTELARIA | Rua Dr. José António Fernandes Camelo – 

Arrifana | 6270-372 Seia  

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/francais-debutant-apprendre-le-francais.html
http://www.lepointdufle.fr/
http://www.tv5monde.com/

