
PLANO DE DISCIPLINA

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Língua estrangeira (optativa - Espanhol)

CURSO: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática

PERÍODO: 4º

CARGA HORÁRIA: 66,7h (2h/a semanais)

DOCENTE RESPONSÁVEL:

EMENTA

1. Fomentar a leitura e interpretação textos em espanhol, bem como identificar a ideia
central  do  texto.  Proporcionar  a  construção  de  frases  e  textos  em  espanhol,
utilizando estruturas gramaticais adequadas. Viabilizando a ampliação do universo
de conhecimento sobre a cultura de outros povos, especialmente dos falantes da
língua  espanhola.  Para  despertar  a  consciência  da  importância  do  estudo  de
espanhol em suas futuras atividades profissionais.

OBJETIVOS
 Ler e interpretar textos em espanhol, bem como identificar a ideia central de um texto.
 Construir frases e textos em espanhol, utilizando estruturas gramaticais adequadas. 
 Ampliar o universo de conhecimento sobre a cultura de outros povos, especialmente dos 

falantes de língua espanhola. 
 Tornar-se consciente da importância do estudo de espanhol em suas futuras atividades

profissionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Estruturas básicas para comunicação verbal e escrita
 Pronúncia de palavras e frases (fonética)
 Vocabulário envolvendo situações do cotidiano social e profissional (apresentações, 

nacionalidades, saudações, dias da semana, horas, comidas, roupas, família)
 Estruturas Gramaticais 
 Substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, verbos no presente, passado e futuro, preposições e

contrações
 Acentuação ortográfica (regras gerais)

                                        METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas; análise crítica de textos; trabalhos escritos; seminários; debates; 
pesquisa bibliográfica.

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
 Provas; trabalho em grupo e individual; participação nas discussões e seminários.

RECURSOS NECESSÁRIOS
 Utilização de quadro branco e projetor multimídia.
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