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Ementa 
 

Nesta série serão consolidados os conteúdos elementares da Língua Espanhola que 
compreendem noções gerais da língua no que concerne à sintaxe, semântica, fonética, 
fonologia como: verbos irregulares no passado; verbos no futuro; vocabulário de alimentos; 
pronomes complementos; numerais e verbos no subjuntivo; vocabulário de esportes e 
contos infantis (clássicos). Além de aspectos culturais que auxiliem no desenvolvimento da 
competência comunicativa e proporcionem as ferramentas necessárias para a interação 
em várias situações e contextos comunicativos como: comidas típicas e hábitos alimentares 
dos hispano-falantes; história dos esportes na América Latina e conhecer pontos turísticos. 
 
Objetivos 
 

Desenvolver os conteúdos e as habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever). 
Promover a colaboração e o uso das competências sociocultural e intercultural. 
Desenvolver a percepção das situações cotidianas e relacionar os conhecimentos com as 
necessidades de uso da língua. 
 
Metodologia 
 

No 7º ano os alunos possuem duas aulas semanais de 45minutos. Os conteúdos 
são oriundos do livro didático e as aulas não seguem um formato único. São utilizadas 
estratégias variadas de ensino-aprendizagem que visam ao trabalho colaborativo e 
interativo entre aluno-aluno e aluno-professor. As aulas podem ser expositivas e com a 
participação dos alunos. Os alunos realizam apresentações de seminários, desenvolvem 
pesquisas e leituras, assistem a filmes, vídeos e documentários, ouvem músicas, 
participam de atividades lúdicas e de eventos culturais na escola (Muestra Conciencia 
Latinoamericana: encuentros con la cultura, CIRCULA), com apresentação de trabalhos e 
de atividades artísticas.  
   
Avaliação 
 

A avaliação visa ao desenvolvimento das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e 
escrever), sendo assim, em cada uma das quatro escalas (bimestres) os alunos realizarão 
atividade avaliativa oral e escrita, apresentações (diálogos, seminários, dramatizações) e 



as tarefas de casa. Também serão avaliadas a participação e a interação do aluno em sala 
de aula e apresentações realizadas em eventos culturais. 
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