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ESPANHOL PARA INICIANTES 

 
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 
[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em 
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos 
acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou 
estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório 
científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de 
formas de expressão artística e literária. 
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando 
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando 
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou 
coletivo. 
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano, 
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de desconstruir 
estereótipos e outras formas de preconceito.  
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode 
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo, desenvolvendo 
estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades de 
verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para as 
aprendizagens, blogs e redes sociais, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 
estudo dirigido, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros e temas 
diversos em sala ou na biblioteca, produção de texto, resolução de exercícios, sarau literário, 
teste escrito, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Salas de aula ambiente. Data show. Power Point. Materiais paradidáticos impressos e 
digitalizados disponibilizados pelo Docente Responsável. Ferramentas da plataforma Google 
Sala de Aula. Livro didático.  
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O trabalho pedagógico nesta Eletiva Orientada privilegiará a constante participação ativa dos 
estudantes nas atividades propostas pelo Docente Regente, as quais compreendem: 
interpretação de textos, pesquisa bibliográfica para construção de referenciais teóricos 
relacionados às estruturas gramaticais, expressões idiomáticas e aspectos culturais 
relacionados à língua espanhola, exercícios de aquisição de vocabulário, exercícios de fixação 
de estruturas gramaticais, exercícios em grupo de prática de conversação, elaboração de 
painéis culturais entre outras atividades utilizadas para desenvolver habilidades linguísticas e 
avaliar a aprendizagem. 
EMENTA: Desenvolvimento de habilidades em nível iniciante de compreensão de textos, 
estruturas gramaticais, expressões idiomáticas e oralidade a partir de situações problemas do 
cotidiano de falantes da língua espanhola. Estudo crítico e contextualizado de aspectos 
culturais dos países mais expoentes e falantes de espanhol na América Latina e Europa. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a 
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas nas 
salas de aula virtual, tais como: exercícios de fruição de leitura em textos indicados; exercícios 
de aquisição de vocabulário; exercícios de prática de oralidade; realização de pesquisas 
culturais em fontes indicadas; elaboração e apresentação de situações de uso da língua 
espanhola; produção textual em língua espanhola.  
 
Aos estudantes que não atingirem os objetivos de aprendizagem no primeiro momento das 
atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que refaçam as 
atividades em que não conseguiram aprendizagem mínima ou ainda, na insistência da 
situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será atribuída para 
recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão também 
oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior 
facilidade de aprendizagem. 
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