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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

DISCIPLINA: ESPANHOLA INSTRUMENTAL 

Curso Técnico em Restaurante e Bar 

Período: 3º Módulo 

Carga Horária: 33h (40 aulas) 

Docente Responsável: Antônio Jesus Souza Melo Neto 

 
Ementa 

   Leitura, compreensão e produção de gêneros textuais orais e escritos em nível básico da língua 
espanhola, para o fim de recepção a clientes em bares e restaurantes, e oferecimento de produtos e 
serviços.  

 
Objetivos de Ensino 

Geral 

Utilizar a linguagem na leitura, escrita e produção de gêneros textuais orais e escritos em língua 

espanhola, a fim de recepcionar clientes em bares e restaurantes, e oferecer-lhes produtos e 

serviços.  

 

Específicos 

 Compreender e fazer uso de informações constitutivas dos diversos gêneros textuais orais e 

escritos que fazem parte do contexto de restaurante e bar. 

 Produzir gêneros textuais da ordem do descrever, do expor e do argumentar. 

 Compreender a organização linguística, discursiva e situacional na composição de gêneros 

peculiares ao ambiente de restaurante e bar. 

 Recepcionar e acomodar clientes de bares e restaurantes; 

 Fornecer e requerer informações pessoais em língua espanhola; 

 Descrever os serviços do bar e restaurante em língua espanhola; 

 Realizar cobranças em língua espanhola; 

 Despedir-se adequadamente em língua espanhola. 

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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UNIDADES DESCRIÇÃO H/A 

UNIDADE I 
 
 

Recepção e acomodação de clientes em restaurantes e 
bares; 
Fornecimento e requisição de informações pessoais em 
língua espanhola; 

 
 

15 

UNIDADE II Descrição dos serviços de bar e restaurante em língua 
espanhola; 
Realização de cobranças em língua espanhola; 

 
15 

UNIDADE III 
 
 
 
 

Saudações e cumprimentos adequados à língua e à 
cultura do cliente. Realização de cobranças; 
Saudações e Cumprimentos Adequados À Situação. 
 

 
    10 

 
 

METODOLOGIA 
 Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, 

músicas, etc).  
 Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo nas quais os discentes possam 

compartilhar conhecimento (Discussão de textos); 
 Atividades individuais e em grupo, utilizando também recursos da Internet (laboratório ou 

biblioteca); 

 Aulas de campo para que os discentes conheçam o contexto cultural dos serviços que terão 

de prestar. 

 Apresentação das atividades realizadas (seminários) utilizando outras disciplinas como fonte 

de interdisciplinaridade e interação entre discentes, professores e o curso. 

 
 

AVALIAÇÃO 
 
Avaliação será contínua durante o semestre, levando em consideração assiduidade, pontualidade, 
participação e envolvimento com a disciplina, como também, através de apresentação de trabalhos 
de pesquisas e seminários (individuais ou em grupos), bem como, pesquisas e outras atividades 
desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. Terá ainda a avaliação formal com a aplicação de 
prova(s). 
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