COLÉGIO PEDRO II
DISCIPLINA ESPANHOL
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
PROGRAMA DE ESPANHOL/LE – 2018 – 1ª CERTIFICAÇÃO

6º ANO/EF
MATERIAL DIDÁTICO: Alas para volar. 6º ano. Apostila elaborada pelos professores do
Departamento de Espanhol.
Além do uso da apostila, atentar para a realização de atividades que objetivem o desenvolvimento de
estratégias de leitura e da gramática reflexiva com vistas a ampliar a capacidade argumentativa dos
educandos.
1ª certificação - Unidades: 0, 1 e 2
Competência Intercultural
- Conhecer e ampliar a
percepção sobre a
diversidade dos povos
hispânicos;
- Saber apresentar-se e
conhecer o outro.

Gêneros Discursivos
Mapa do mundo
hispânico
Sopa de Letras
Biografia
Música
Microrrelato
Charges
Documentos pessoais

Elementos linguístico-gramaticais
- O alfabeto espanhol;
- Presente do Indicativo de verbos
regulares e irregulares;
- Pronomes Interrogativos;
- Tratamento Formal e informal;
- Léxico: Nacionalidades, profissões e
cores.

7º ANO/EF
MATERIAL DIDÁTICO: Alas para volar. 7º ano. Apostila elaborada pelos professores do
Departamento de Espanhol.
Além do uso da apostila, atentar para a realização de atividades que objetivem o desenvolvimento de
estratégias de leitura e da gramática reflexiva com vistas a ampliar a capacidade argumentativa dos
educandos.
1ª certificação - Unidades: 1, 2 e 3
Competência Intercultural

· Perceber a importância de se ter
uma rotina escolar que envolva não
só os direitos como os deveres
discentes;
· Refletir sobre o papel da escola na
atualidade;
· Questionar as relações nocivas que
podem gerar conflitos no ambiente
escolar.

Gêneros Discursivos

- Fotografia
- Tabela de horário escolar
- Agenda escolar
- Regulamento escolar
- Sopa de letras
- História em quadrinhos
- Manual de convivência
- Letra de música
- Artigo
- Desenho
- Curta-metragem
- Cartaz
- Poesia

Elementos linguísticogramaticais
- Vocabulário: dias da semana,
material e ambiente escolar,
números*, horas*, estados de
ânimo, características físicas
(algumas, com tom depreciativo)
- Presente do indicativo (revisão)
- Uso de infinitivo para dar
instrução e justificar a opinião

* Material extra

