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OBJETIVO
Esta disciplina tem como principal objetivo permitir ao aluno de um nível avançado de
língua praticar a expressão escrita abrangendo aspectos da ortografia, da morfologia, do
léxico e da sintaxe. As aulas terão dois momentos distintos, sendo o primeiro mais voltado
à prática de estruturas texuais específicas e exercícios ; e o segundo dirigido à
apresentação e à correção das produções dos alunos.
EMENTA (Unidades Didácticas)
Competência de leitura e escritura.
Aquisição e uso de técnicas diferenciadas de compreensão e expressão.
Intensa ampliação de vocabulário .
Emprego diferenciado de recursos estilísticos.
Redação própria de textos.
PROGRAMA:
Prática de produção oral (descrição, narração, textos informativos, publicitários , de
opinião, argumentativos, etc) ; correção de inteferências lingüísticas, prática de ortografia ,
implementação lexical (unidades fraseológicas).

PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Aulas interativas; atividades em ru o e individuais; dinâmica de rupos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
Participação em sala de aula; um trabalho escrito e uma prova escrita.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
Cassani , O. (1995): La cocina de la escritura, Barcelona , Anagrama .
Domínguez González, P. et alii , (1988): E/ espano/ idiomático: frases y modismos de/
espano/, Barcelona, Ariel.
Reyes G. (1998): Cómo escribir bien en espano/, Madrid , Arco Libros.
Vranic, G. (2004): Hablar por los codos. Frases para un espariol cotidiano , Madrid, Edelsa,
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