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ES: 00

OR: 00

EMENTA (Unidades Didáticas)
Tópicos selecionados para a prática de narração e diálogo em espanhol, levando-se em conta as
questões gramaticais e pragmáticas.

1.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
Revisão de vocabulário para iniciar as narrações e diálogos. 2. Narração de fatos cotidianos. 3.
Transformação de textos narrativos em diálogos. 4. Representação de diálogos.

OBJETIVO GERAL
Oportunizar ao aluno a prática de dois tipos textuais: narração e diálogo.

1.
2.

3.
4.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Oportun!zar ao aluno o acesso a textos narrativos da literatura hispânica e a notícias jornalísticas.
Discutir e analisar a construção de uma narrativa e de um diálogo. levando em consideração os
aspectos linguisticos e pragmáticos.
Representar os diálogos preparados por escrito.
Representar os diáloqos espontâneos dada uma determinada situacão comunicativa.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS

As aulas serão práticas para discussão dos tópicos selecionados. A organização da narrativa e da
representação dos diálogos será em grupos pequenos com a mínima intervenção do professor. Também
haverá momentos de revisão gramatical e pragmática através de atividades pontuais.

FORMAS DE AVALIAÇAO
Haverá duas avaliações, sendo uma na última semana do primeiro bimestre (dezembro) e outra na última
semana do segundo bimestre. Ambas avaliações serão provas orais feitas por uma banca e gravadas.
Cada avaliação terá o valor de O a 10, cuja soma será dividida por 2.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos)
CHAMORRO, M. D. G. et ai. Abanico. Barcelona: Difusión, 1995.
NOVICK, B. M.; GASPARINI, P. F. Puentes. São Paulo: SBS Idiomas, 2000.
CASTRO, F. V. Uso de la gramática espaftola. Nível intermédio. Madrid: Edelsa, 2004.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (2 títulos)
W . AA. Relatos esparioles contemporâneos. Madrid : Habla com erie, 2011 .
URIZ, F. J. Cosas que pasan . Madrid: Edelsa, 1990.

Obs: A bibliografia indicada deverá efetivamente estar disponível na biblioteca em número
compatível com o tamanho de cada turma.
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