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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: ESPANHOL 

Série: 3ª série 

 

Professor Responsável:  

Ruan Carlos Teles de Araújo 

 

Carga horária Anual:  

60 horas 

 

Carga horária Semanal:  

2 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

 

Objetivo Geral:  

Desenvolver a leitura e produção de texto: reconhecendo os elementos gramaticais que 

pertencem à língua espanhola. 

 

Objetivo Específico:  

Reconhecer os empregos e variações linguísticas dos países de fala castelhana; analisar 

e comparar gêneros textuais; debater sobre temas contemporâneos e culturais; produzir 

textos em língua espanhola. 

 

Metodologia:  

Aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, além de produções coletivas e 

individuais. 

 

Avaliação Individual:  

Provas escritas com questões objetivas e dissertativas; provas auditivas e orais, como 

entrevistas e observações sobre algum diálogo ou música; além de participação nas 

aulas, como exemplo, resolução de atividades didáticas. 

 

Avaliação Coletiva:  

Seminários; estudos dirigidos em grupos; produções de textos escritos e orais. 

 

Unidade Acadêmica I:  

El mundo plurilingüe: la diversidad lingüística; 

concepto de minoría; 
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lecturas de cartas; 

lecturas comparativas entre textos literarios; 

el pretérito perfecto simple del verbo ‘saber’; 

las interjecciones; 

los adverbios. 

 

Unidade Acadêmica II:  

El crecimiento económico y los problemas ambientales; 

la idea de sostenibilidad; 

la alimentación saludable; 

producción de carteles; 

los usos de ‘muy’ y ‘mucho’; 

las expresiones condicionales; 

las expresiones  de impersonalidad con la pasiva refleja. 

 

Unidade Acadêmica III:  

Análisis de cuestiones del ENEM y vestibulares en Brasil; 

lecturas de narrativas y propagandas publicitarias; 

elaboración de entrevistas; 

los valores del Presente del Indicativo; 

los imperativos. 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Los derechos de los trabajadores; 

el feminismo; 

las profesiones; 

producción de currículos y cartas de presentación; 

las expresiones idiomáticas; 

las perífrasis verbales; 

el verbo gustar y otras expresiones de gusto. 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

Referências ofertadas para os discentes:  

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

 

 


