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ESPANHOL ATRAVÉS DA MÚSICA 

 
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Linguagens e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Língua Estrangeira 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 
as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 
manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 
que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de 
discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante 
das diferentes linguagens. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou 
dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do 
estudante, Resolução de exercícios, Utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula com capacidade para 20 estudantes; Computador; data show; videoaulas; sites e 
blogs; sala de mídias; celular; caixa de som; letras de músicas em espanhol. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
A proposta é oportunizar ao aluno um contato real e significativo com a LE, através de 
músicas, contextualizando aspectos culturais, políticos e econômicos que caracterizam os 
respectivos povos falantes da língua.  
As aulas devem abarcar: vocabulário; prática auditiva, oral e pronúncia; análise crítica; análise 
linguística; interpretação; elementos gramaticais; culturas e civilizações hispânicas; variedades 
linguísticas. 
 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
O processo avaliativo é contínuo, por meio de observação e registro da participação e 
envolvimento de cada estudante. Avaliação formativa, autoavaliação e feedback. 
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Referências 
Youtube; Sites de letras de músicas; Dicionários e tradutores.  
 
GOBIERNO DE ESPAÑA. Lenguaje musical básico. online. Disponível em: 
<http://descargas.pntic.mec.es/mentor/visitas/Creacion_y_produccion_musical.pdf>. 
 
GÓMEZ DE ERICE, María Victoria et. al. Gramática para todos: proyecto pedagógico con 
modalidad a distancia para terminalidad de estudios de EGB 3 y Educación Polimodal. 1. ed.  
 
Mendoza: EDIUNC, 2005. Disponível em: 
<https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1402/gramatica.pdf>. 
 
MARCÍAS ALVIA, Aida Monserrate et. al. Compendio de gramática española y apuntes sobre 
redacción. 1. ed. Alicante: ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L, 2019. Disponível 
em: <https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2019/03/COMPENDIO-DE- 
 
GRAM%C3%81TICA-ESPA%C3%91OLA-Y-APUNTES-SOBRE-REDACCI%C3%93N-3.pdf>. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española. online. Disponível em: 
<https://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2009.pdf>. 
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