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EMENTA (Unidade Didática) 

 

Prática efetiva e primordial da competência escrita. Desenvolvimento do desempenho linguístico através 
da prática contextualizada de estruturas frasais com verbos de irregularidade própria. Leitura, interpretação 
e produção de textos em nível básico/ intermediário. Contextualização de estruturas verbais no pretérito. 
Compreensão e interpretação de informações apresentadas nos três pretéritos da língua espanhola, bem 
como suas distinções.  
 

 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

Objetivos Análise e produção de textos em língua espanhola para desenvolvimento da prática escrita. 
Compreender e produzir textos em língua espanhola em nível básico/ intermediário. 
 
Unidades do Programa (desdobramento da área de conhecimento) 

 
Unidade I -  A estrutura da língua espanhola 
 
- Acentuação; palavras heteroprosódicas; 
- “Pretérito Indefinido” e seus marcadores temporais; 
- “Pretérito Imperfecto” e seus marcadores temporais; 
- “Pretérito Perfecto” e seus marcadores temporais; 
- Usos do Condicional do modo Indicativo; 
- Acentuação. 
 
Unidade II – Campos Léxicos e fonológicos 
- Vocabulário referente ao corpo humano, doenças e vida saudável; 
- Vocabulário das partes da casa e mobiliário, localização espacial; 
- Vocabulário relacionado à infância: brinquedos e brincadeiras; 
- Prática de pronúncia. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

PERÍODO: 
 As atividades serão desenvolvidas no período entre 10 de maio e 18 de julho de 2021. 
Admite-se o máximo de 35 alunos.  
 
ATIVIDADES, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO: Todas as atividades 
desenvolvidas serão assíncronas, sendo todo o material correspondente disponibilizado 
semanalmente através da plataforma Google Classroom (código da turma será enviado aos 
inscritos por e-mail e whatsapp)  

A cada semana serão inseridos na sala de aulas os seguintes materiais: 
 
- Videoaulas sobre o tema lexical e/ou gramatical da semana; 
- Material didático escrito sobre o tema semanal; 

 



- Material avaliativo a ser produzido pelo aluno: a cada semana será cobrada uma atividade 
avaliativa a ser produzida pelo aluno (redação, questionários online ou produção de gravação de 
áudio ou vídeo). A produção desse material será o meio de se controlar a frequência do aluno e 
também comporá o portfólio individual do aluno, o qual será avaliado e comporá sua nota final na 
disciplina.  
 
INTERAÇÃO: através dos fóruns e chat do Google Classroom, e também pelo grupo de whatsapp 
com integrantes da turma. Telefone da docente: 41-999-29-69-40. 
 

 

 
 

FORMA DE AVALIAÇÃO 
 

 Material avaliativo a ser produzido pelo aluno: a cada semana será cobrada uma atividade 
avaliativa a ser produzida pelo aluno (redação, questionários online ou produção de gravação de 
áudio ou vídeo). A produção desse material será o meio de se controlar a frequência do aluno e 
também comporá o portfólio individual do aluno, o qual será avaliado e comporá sua nota final na 
disciplina.  
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