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OBJETIVO: Proporcionar o aprendizado da língua espanhola em situações comunicativas,
possibilitando a prática oral e de compreensão auditiva, escrita e de leitura. Revisar e reforçar
conhecimentos do idioma, vistos em Língua Espanhola Básica. Acrescentar novos conhecimentos
culturais e históricos relacionados ao mundo hispânico. Capacitar o aluno a reconhecer suas
dificuldades na proficiência do idioma.

EMENTA: Compreensão e produção escrita e oral em nível intermediário. Noções gramaticais de
língua espanhola.
PROGRAMA:
Conteúdos linguísticos:
-Revisão do espanhol básico: Expressões Habituais e de Cortesia, Gramática e Vocabulário.
-Verbos reflexivos, tener que+ infinitivo I hay que, presentes irregulares, pretérito pe1jecto, pretérito
indefinido, condicional, perífrases de infinitivo, futuro.
Conteúdos funcionais:
-Descrever pessoas e objetos, fazer recomendações, expressar gostos e preferências, comparar,
narrar no passado, opinar e expressar desejos e projetos de futuro. Escrever uma carta de
apresentação laboral, resenhar o filme Fuerte Apache (Espafta, 2005).
Conteúdos temáticos:
-O espaço geográfico, político, cultural e lingüístico do mundo hispânico.
-A sala de aula, a casa, o lazer, a alimentação, saúde e qualidade de vida, o trabalho.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:
Interação na sala de aula, ensino por tarefas, utilização de materiais visuais e auditivos diversos,
atividades de compreensão e expressão oral e escrita.

PROCEDIMENTOS DE A V ALIAÇÃO:
-Redações (duas versões de cada): 25%
-Participação, tarefas e seguimento das aulas: 25%
-Apresentação oral: 25%
-Exames (1 e 2): 25%
BIBLIOGRAFIA:

CORPAS, Jaime et al. Aula 2. Curso de Espmiol. Nível A2. Barcelona: Difusión, 2003.
CORPAS, Jaime et ai. Aula intemacional3. Curso de EspaJiol. Nível Bl. Barcelona: Difusión, 2014.
FANJUL, Adrián. Gramática y práctíca de espmiol para brasile1ios.
VlLLANUEV A, Clara. Aires de fiesta latina. Barcelona: Difusión, 2007.

Validade: 2" Semestre

Ano: 2015

Professor: Melcion Mateu

Coordenador da Área: Maria Josele Bucco Coelho

Chefe do Departamento: Liana Leão

