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OBJETIVO:
Proporcionar o aprendizado da língua espanhola em situações comunicacionais, possibilitando a
prática oral e de compreensão auditiva, escrita e de leitura. Revisar e ampliar conhecimentos do
idioma em língua espanhola em nível intermediário. Acrescentar novos conhecimentos culturais e
históricos relacionados ao mundo hispânico.

EMENTA
Compreensão e produção escrita e oral em nível avançado.
Noções de gramáticas de língua espanhola.
PROGRAMA:
1. Conteúdo Gramatical
-Presente do Subjuntivo- verbos irregulares
-Verbos de entendimentoe percepção
-Verbos de sentimento
-Verbos de influencia
- Concordância verbal
- Pretérito imperfeito do subjuntivo
- Pronomes relativos
- Conjunções e marcadores temporais
-preposições com valor temporal
- Orações condicionais
2. Conteúdo Temático
- Saúde equalidade de vida
- Meios de transporte
- Mercado de trabalho
- tempo livre- atividades de ócio
-Meio ambiente
3. Conteúdo Funcional
-Expressar desejo
- Expressar probalidade
- Expressar indiferença
- Opinar e valorar
- Real izar perguntas retóricas
- Expressar pena, desagrado, chateação e frustração .
-Pedir conselhos e fazer recomendações
- Definir e descrever objetos

- Fazer planos e projetos
-Expressar finalidade
- Expressar causa e consequência
- Expressar concessão

PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Aulas teórico-práticas, dinâmicas de grupo, estudos dirigidos, utilização de materiais visuais e
auditivos diversos, leitura de textos, produção escrita, atividades de compreensão auditiva e
expressão oral. Exercícios de fixação.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Serão realizadas duas avaliações escritas durante o semestre que terão como objetivo verificar o
domínio dos conteúdos, a capacidade de interação e trabalho em equipe, a pontualidade e
compromisso do acadêm ico.
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