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Nossos combinados!

• Respeito.

• Dedicação.

• Buscar se comunicar em espanhol sempre que
possível.

• Empatia.

• Realização das atividades propostas.



Apresentações em espanhol

• Buenos días; buenas tardes; buenas noches.

• Hola, mi nombre es _________.

• Hola ¿qué tal?

• Discúlpame / Perdón.

• Permiso.

• Por favor.

• Necesito de un/uno/una ....

• Hasta luego.

• ¿Puedes hablar más despacio, por favor?



Frases em espanhol

• ¿Puedo ir al baño? 

• ¿Dónde es/está el baño?

• Necesito tu ayuda.

• ¿Puedo usar el teléfono/móvil?

• Ir a la clase de español.

• ¿Puedo beber agua?

• ¿Puedo llenar la botella de agua?

• Buen fin de semana.

• Buenas vacaciones.



Dias da semana em espanhol



Dias da semana em espanhol



Dias da semana em espanhol

Domingo ]

sábado



2° ano - Cronograma

Disciplina: Língua espanhola – 2 EM. Professora: Ketlyn

Data
Tipo de 

avaliação/conteúdo
Tema/conteúdo Página dos livros/bibliografia T. casa

T. 

sala

26/02

Avaliação de

interpretação de textos e

auditiva.

Gerúndio; perífrases verbais e

colocação pronominal (capítulo

13).

Módulo 05 – capítulo 13. X

16/04 Prova de gramática.

Principais conteúdos da

avaliação: verbo DOLER;

pronomes complemento;

colocação pronominal; pretérito

IMPERFECTO e PERFECTO do

indicativo; verbo SOLER; léxico

trabalhado nos capítulos.

Módulos 05 e 06. X

19, 23, 26/04

Apresentação: times de

futebol de países

hispanofalantes.

Apresentação interativa, em

língua espanhola, da cultura

esportiva relacionada a times

futebolísticos de países que têm

a língua espanhola como oficial.

Pesquisas relacionadas à

temática selecionada para

apresentação.

X X

ATÉ DIA 26/04

Registro da realização

das atividades solicitadas

dos Módulos 05 e 06.

Módulo 05 e Módulo 06 Capítulos 13 ao 18. X X



Regras para apresentações no
primeiro trimestre de 2018

• Todas as apresentações devem ser em língua
espanhola. Será avaliada a dedicação do aluno na
hora de comunicar-se em espanhol; leituras serão
aceitas somente se forem relevantes a apresentação.

• A nota está atrelada à entrega do trabalho impresso
(até duas laudas escritas) e a apresentação em
grupos.

• NÃO serão permitidas CÓPIAS da internet ou
quaisquer outros meios de informação. Todo trabalho
deve ser composto pelos estudantes segundos seus
entendimentos/pesquisas sobre a temática.



O que deve ter no trabalho?

• A estruturação textual deve ser composta em um texto único por introdução-
desenvolvimento-conclusão; 1º comente sobre o objetivo do trabalho, em
seguida elenque o que se trabalhará no texto; 2º traga os conteúdos
pesquisados de forma coesa e coerente, mantendo uma ordem nas
informação trazidas; 3º traga uma reflexão sobre o que pesquisou.

• Fale brevemente sobre o país/cidade onde o time/seleção foi fundado – dê
ênfase à parte cultura.

• Referencial histórico: conte sobre a história do time/seleção, selecionando
seus principais fatos. Mostre onde surgiu o time, por quem foi fundado,
datas, nome do estádio, etc.

• Principais títulos que foram recebidos.

• Principais jogadores de todos os tempos.

• Fale sobre as principais curiosidades do time: o mascote, escolha de técnicos,
fatos engraçados, etc.

• ATENÇÃO: no trabalho escrito deve ter até duas páginas escritas; mínimo
uma e meia. As imagens (caso queiram), devem ser postas em anexo em uma
terceira folha e referenciadas dentro do trabalho.



Nos slides

• Traga TODO conteúdo do trabalho escrito,
resumidamente, para a Apresentação em Power
Point.

• Nos slides você poderá mostrar o primeiro uniforme
e o uniforme atual; mapas; imagens relevantes; o que
preferir. Cuidado com imagens “engraçadas” – traga
só se forem relevantes. Caso isso passe o limite
aceitável do trabalho será descontado nota.

• Apresentação de no máximo 10 minutos, mínimo 8.
Não serão permitidos vídeos maiores que 2 minutos
de exibição; todos os participantes do grupo devem
apresentar.



Entregas

• Até 26/03: entrega do trabalho escrito para ser revisado e
entregue novamente aos alunos para montarem os slides.

• Apresentações 19, 23, 26/04.

• A nota do trabalho escrito está atrelada à apresentação.
Por isso, os estudantes não devem entregar o mesmo
com erros de formatação ou sem uma revisão prévia.

• Trabalho impresso: digitado, com as normas da ABNT
proposta pela escola. Apresentar capa com o nome dos
integrantes do grupo e o título do trabalho – seguindo as
normas; na segunda página apresentar o conteúdo do
trabalho e na última página os anexos; Não esqueçam de
numerar as páginas; trazer espaçamento de 1,5 (sem
espaços entre parágrafos); alinhamento justificado; fonte
Arial 12; parágrafo 1,5; margens 3 (esquerda superior e
lateral) e 2 (direita inferior e lateral).




