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PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Componente Curricular: Língua Espanhola 

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

Série/Período: Optativa 

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 
h/r 

Horas Teóricas: 80 h/a - 67 h/r Horas Práticas: 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 

Estudo de estruturas fundamentais da língua espanhola: enfoque de expressão e 
compreensão orais, introduzindo-se, igualmente, a compreensão e expressão escrita. 

 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Adquirir habilidades elementares de uso da língua espanhola nas modalidades oral e 
escrita em instâncias mais simples, utilizando adequadamente diferentes registros. 

 
Específicos 

 Compreender a língua espanhola enquanto processo linguístico e discursivo, em suas 
especificidades linguísticas e culturais; 

 Desenvolver as habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, na língua espanhola; 
 Utilizar as funções elementares de comunicação da língua; 
 Empregar vocabulário e estruturas linguístico-discursivas necessárias para a 

comunicação em situações do cotidiano social e profissional. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1º Bimestre 

 Leitura e Interpretação Textual. 
 Gêneros Textuais. 
 Acentuação gráfica. 

 
2º Bimestre 

 Artigos determinados e Indeterminados. 
 Apócope de palavras. 
 Demonstrativos. 

 
3º Bimestre 

 Possessivos. 
 Verbos (modos; indicativo, subjuntivo e imperativo). 
 Pronomes (relativos, interrogativos, exclamativos, pessoais e de complemento). 

 
4º Bimestre 

 Preposições. 
 Conjunções. 
 Advérbios. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivas e interativas com base na abordagem comunicativa. Exercícios de 
leitura e produção textual; de escuta e pronúncia, de simulação de situações reais de 
comunicação. Além das atividades semanais em sala de aula, poderá haver até 20% da 
carga horária ministrada seguindo o modelo de ensino à distância usando soluções 
como, por exemplo, a plataforma “Moodle”, com a realização de atividades, 
laboratórios e fóruns para dúvidas e discussões. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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O aluno será avaliado nas habilidades: escuta, fala, leitura e escrita, através de 
atividades realizadas em sala de aula e em casa. Serão realizadas duas avaliações 
formais por bimestre, além da recuperação de aprendizagem. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
 

Para as aulas serão utilizados o livro-texto base, recursos audiovisuais; data show, 
vídeos da internet, CD de áudio, DVDs, etc.  
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