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Ementa 
 

Nesta série serão desenvolvidos os conteúdos intermediários da Língua Espanhola 
referentes ao Ensino Médio que compreendem a sintaxe, a semântica, a fonética e a 
fonologia da língua, 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 a discussão de temas da atualidade 
relacionados à: identidade Latino-americana; personalidades Latino-americanas; biografia 
e autobiografia; espaço e inovação no contexto escolar; representação de ideias no espaço 
escolar; casamento infantil; gravidez na adolescência; violência e preconceito no espaço 
escolar; possibilidades de atuação no campo profissional e identificação de gêneros 
textuais. 
 
Objetivos 
 

Desenvolver os conteúdos e as habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever) 
em nível Intermediário. Promover a colaboração entre os alunos e o uso das competências 
sociocultural e intercultural. Exercitar diversas situações do cotidiano e relacioná-las aos 
conhecimentos e necessidades de uso da língua. 
 
Metodologia 
 

No 3º ano os alunos possuem duas aulas semanais de 45minutos. Nesta série não 
se adota o livro didático. O conteúdo da disciplina de Língua Espanhola para esta série 
aborda diversos eixos temáticos que são definidos no início de cada ano letivo entre 
professor e aluno, portanto a cada ano os temas podem variar. Os conteúdos serão 
ministrados por meio de aulas expositivas, apresentações de seminários, desenvolvimento 
de projetos, além de assistir a filmes, vídeos e documentários, ouvir músicas, participar de 
atividades lúdicas e de eventos culturais na escola (Muestra Conciencia Latinoamericana: 
encuentros con la cultura, CIRCULA), na Universidade (CONPEEX) e em outras instituições 
(FEBRAT) com a apresentação de trabalhos e de atividades artísticas.  
 
Avaliação 
 

A avaliação visa ao desenvolvimento das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e 
escrever), sendo assim, durante o ano letivo os alunos realizarão atividade avaliativa 



escrita, apresentação oral (diálogos, seminários, dramatizações), produção e interpretação 
textual e desenvolvimento de projetos. Também serão avaliadas a participação e a 
interação do aluno em sala de aula, apresentação em eventos culturais e os Simulados 
(ENEM) realizados durante o ano letivo. 
 
Referência básica 
 
Material didático produzido ou adaptado pelo professor 
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