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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Prática efetiva da comunicação escrita. Desenvolvimento do desempenho linguístico 
através da pratica contextualizada de comunicações internas e externas. Compreensão 
e interpretação de informações de gênero comercial – tanto no âmbito oral como escrito. 
Domínio do léxico geral e específico em questões empresariais para a elaboração de 
diversos tipos de correspondências comerciais. Desenvolvimento de estratégias para 
planejar e executar comunicações internas e em diversas situações laborais e sociais.  
 
 

 
 

PROGRAMA 
 
 
- Léxico relacionado ao ambiente coorporativo e situações comunicativas empresariais: 
simulações de entrevistas de trabalho e de reuniões. 
 
- Preparação de apresentações orais individuais, com o uso de recursos audiovisuais. 
 
- Usos dos tempos verbais: Presente e Pretéritos do Subjuntivo; 
 
- Uso dos pronomes de complemento direto e indireto. Colocação pronominal para os 
verbos nos modos imperativo, gerúndio e infinitivo.  
 
- Acentuação em espanhol; 
 
- Revisão de vocabulário: tópicos sobre saúde física e emocional; os tipos de habitação 
e o entorno urbano.  
 
 

OBJETIVO GERAL 
Aquisição e domínio do léxico geral e específico em questões do cotidiano empresarial para desenvolver 
as competências comunicativas: linguística ou gramatical, sociolinguística, discursiva e estratégica, com 
ênfase na aquisição e domínio do vocabulário específico da comunicação. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Produzir textos de vários tipos, como: mensagens, agendas, eventos, pedidos, textos descritivos  
narrativos, cartas, memorandos, resumos, folders, etc.,  fazendo uso da gramática da língua espanhola 
 – aprender o uso do subjuntivo e da condição para se referir às atividades que estão sendo planejadas ou 
que acontecerão no futuro; com uso de temporais como, quando, antes de que, etc.;  

 



-revisar uso já aprendido dos pretéritos, perfeito composto e pretérito simples (indefinido), o mais que 
perfeito, o pretérito imperfeito para referir-se às atividades do passado; dar ordens de forma negativa e 
afirmativa.  
- saber utilizar, perceber e compreender o uso dos pronomes Complemento objeto direto e Indireto- saber 
expressar-se oralmente descrevendo alguma situação ou reproduzindo diálogos, diálogos telefónicos e 
interagindo; 
- saber debater com as pessoas em situações cotidianas do ambiente de trabalho. 
- comportar-se de forma adequada numa entrevista de trabalho; 
- expressar desejo, conselhos, reformular algo; expressar de aproximada, pedir aclarações. 
- saber expressar opiniões, habilidades, valorar, usar expressões usuais de subjuntivo (ojalá, etc.); 
- saber expressar finalidade, expressar influência. 
- conhecer algumas expressões idiomáticas, e hetero semânticos (falsos amigos)  
- ler, compreender e interpretar textos de diferentes estilos de linguagem e sobre diversos temas do 
cotidiano e do ambiente corporativo do mundo hispânico. 
-compreender textos dialogados em espanhol, assim como textos falados retirados de rádio, filmes, jornais, 
etc. 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

PERÍODO: 
 As atividades serão desenvolvidas no período entre 10 de agosto e 26 de setembro de 2020. 
Admite-se o máximo de 30 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 wgqheqc)  
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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