
 
 

PLANO DE CURSO 

 

I - IDENTIFICAÇÃO CURSO: 

Nome da disciplina: Espanhol Instrumental 

Carga horária semestral: 60 

Carga horária semanal: 4h 

Horário: NO SITE. 

Ano/Semestre: 2013/1 

 

II - EMENTA:  
Leitura instrumental em língua espanhola. Introdução à leitura de textos em castelhano. Estratégias de 

leitura. Vocabulário e estruturas básicas abordadas de forma funcional. 

 

III - OBJETIVOS: 

 

1. Objetivos gerais: 

a) Promover o conhecimento instrumental da Língua Espanhola no que se refere à leitura, 

interpretação e tradução de textos de diversos gêneros; 

b) Desenvolver estratégias de leitura que promovam a compreensão de textos escritos; 

c) Promover o conhecimento da cultura espanhola e de expressões próprias desta cultura. 

 

2. Objetivos específicos: 
a) Traduzir e interpretar textos de diferentes gêneros textuais em Língua Espanhola; 

b) Desenvolver o conhecimento do vocabulário básico e de estruturas gramaticais do espanhol; 

c) Promover o conhecimento de expressões idiomáticas próprias da Língua Espanhola; 

d) Praticar as estratégias de leitura; 

e) Compreender a linguagem verbal e não verbal dos textos; 

f) Desenvolver e orientar uso do dicionário. 

 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) Leitura e interpretação em Língua Espanhola; 

b) Estruturas gramaticais essenciais para a coesão e coerência textual; 

c) Léxico, sintaxe, expressões idiomáticas, estruturas funcionais; 

d) Estratégias de leitura e compreensão textual; 

e) Atividades de uso do dicionário. 

Todo o conteúdo será trabalhado por meio de textos escritos. 

 

IV - METODOLOGIA: 

a) Leitura, análise e tradução de textos; 

b) Atividades individuais e em duplas; 

c) Aulas expositivas, práticas e dialogadas; 

d) Participação ativa e constante do aluno na execução das atividades para a construção do 

conhecimento. 

 

V - AVALIAÇÃO: 

a) Presença, participação e interesse demonstrado pela aula por meio de perguntas e comentários; 

b) Participação dos alunos na correção dos exercícios; 

c) Entrega de trabalhos e tarefas de casa; 

d) Provas escritas. 

Composição da nota: prova escrita - 4,0 + exercícios entregues - 4,0 + participação - 2,0 = 10,0 

 



VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Não se adotará uma bibliografia básica (livro); entretanto, o curso se guiará pelo uso de diversos 

gêneros textuais. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

a) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española – 22. ed. Madrid: Espasa 

Calpe, 1992. 

b) Diccionario Online da Real Academia Española, disponível em: <http://www.rae.es/rae.html>. 

 

VII – SITES IMPORTANTES 

a) Dicionário Online Wordreference, disponível em: <http://www.wordreference.com/espt/>. 

b) Dicionário Online The Free Dictionary, disponível em: <http://es.thefreedictionary.com/>. 

c) Centre collégial de développement de matériel didactique, disponível em: 

<http://www.ccdmd.qc.ca/ri/expressions/repertoire_es.php>. 

 

 

CRONOGRAMA BÁSICO 

 

 Traducción y comprensión lectora de textos de distintos géneros; 

 La formalidad y la informalidad; 

 Artículos determinados, indeterminados y neutro; 

 Pronombres personales; 

 Léxico variado; 

 Demostrativos; 

 Posesivos; 

 Conjunciones y preposiciones; 

 Adverbios; 

 Indefinidos; 

 Intensificadores; 

 Expresiones para establecer orden en las argumentaciones; 

 Heterosemánticos y heterogenéricos; 

 Apócope; 

 Perífrasis verbales; 

 Pronombres complemento directo e indirecto; 

 Verbos pronominales; 

 Verbos regulares e irregulares en pretérito, presente y futuro en los modos Indicativo y 

Subjuntivo; 

 Verbos en modo Imperativo; 

 Expresiones idiomáticas. 


