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ETEC ANHANQUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Linguagens / Parte Diversificada 

 
Componente Curricular: Língua Estrangeira Moderna: Espanhol 

Série: 2º C. H. Semanal: 02 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar em Design de Websites  

 

Habilitação Profissional: Técnico em Informática para internet Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Cleide Guilhermino Silva 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

Competência: 

1. Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 

Habilidade: 

1.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da análise, interpretação e crítica de documentos 
de natureza diversa. 

1.2 Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses dos 
seus emissores. 

1.3 Comparar e relacionar informações contidas em textos expressos em diferentes linguagens. 

Valores: 

. Agir segundo princípios éticos e cidadãos. 

. Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, 
características pessoais e cultura própria. 

 

Competência: 

2. Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 

Habilidade: 

2.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

2.2 Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa (textuais, iconográficas, depoimentos ou 
relatos orais, objetos materiais), pertinentes à obtenção de informações desejadas e de acordo com 
objetivos e metodologias da pesquisa. 

2.3 Compreender textos em línguas estrangeiras. 

 

2.2 Habilidades: Utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e 
intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 

2.3 Valores e atitudes: Curiosidade, gosto em aprender, valorização das tecnologias que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Expressar-se através de mímica, música, dança, etc. 

2.5 Interpretar expressões linguísticas (em língua nacional ou estrangeira) considerando seu contexto 
sociocultural. 

Valores: 

. Curiosidade 

. Gosto pelo Aprender. 

. Hábito de pesquisar. 

 

Competência: 

3. Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a 
identidade própria e a dos outros. 

Habilidade: 

3.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

3.2 Diferenciar, classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais. 

3.3 Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das 
identidades. 

Valores: 

. Interesse em autoconhecer-se. 

. Interesse em conhecer os outros. 

 

Competência: 

4. Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que nela 
intervêm como produto da ação humana. 

Habilidade: 

4.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

4.2 Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos de 
aculturação. 

4.3 Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento 
científico e tecnológico. 

Valores: 

. Interesse pela realidade em que vive. 

. Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio cultural 
da Humanidade. 

 

Competência: 

5. Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema. 

Habilidade: 

5.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar 

5.2 Situar as diversas produções da cultura em seus contextos históricos. 

5.3 Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, arte, literatura ou de outras 
categorias de análise e classificação. 

5.4 Identificar características dos conhecimentos científico, tecnológico, religioso e popular e articular 
essas diferentes formas de conhecimento. 

Valores: 

. Hábito de planejar 

. Organização 

. Espírito de pesquisa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Competência: 

6. Para a resolução de problemas, pesquisar, reconhecer e relacionar: a) as construções do 
imaginário coletivo; b) elementos representativos do patrimônio cultural; c) as classificações 
ou critérios organizacionais, preservados e divulgados no eixo espacial e temporal; d) os 
meios e instrumentos adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamento 
dos problemas. 

Habilidade: 

6.1 Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões de 
culturais, presentes ou passadas, como instrumentos de pesquisa e como repertório de 
experiências de resolução de problemas. 

6.2 Identificar e valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos de diferentes 
sociedades, épocas e lugares, compreendendo critérios e valores organizacionais culturamente 
construídos.  

6.3 Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para a análise e classificação de estilos, 
gêneros, recursos expressivos e outros. 

6.4 Consultar Banco de Dados e sites na Internet. 

6.5 Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos ou fenômenos descritos ou 
visualizados. 

Valores: 

. Hábitos de planejamento 

. Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, 
características pessoais e cultura própria. 

. Organização 

. Espírito de pesquisa. 

 

Competência: 

7. Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e 
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 

Habilidade: 

7.1 Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 

7.2 Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais. 

7.3 Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e relacionar questões 
sociais e ambientais. 

Valores: 

. Curiosidade e gosto pelo aprender e pela pesquisa. 

. Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1.Usos da língua 
1.1 Elementos da comunicação 

. Apresentação professor/aluno; 

.Apresentação das bases tecnológicas; 

. Aula expositiva e dialogada; 

.Vídeos de aula de espanhol; 

.Trabalho em equipe 

10/02 e 24/02 

1.Usos da língua 
1.2 Variação lingüística, expressões idiomáticas freqüentes 

. Aula expositiva e dialogada; 

.Trabalho em equipe; 

. Exercícios de compreensão 
24/02 

1.Usos da língua 
1.3 Relação entre oralidade e escrita 

.Trabalho em equipe; 

.Atividade oral e escrita; 

.Avaliação Mensal 
03/03 e 10/03 

1.Usos da língua 
1.4 O uso da língua em contextos formais e informais – expressões 
do dia a dia 

. Leitura e interpretação de texto, atividade de 
compreensão auditiva e atividade escrita; 
. Exercícios de compreensão; 
.Vocabulário 

17/03 e 24/03 

2.Aspectos Linguísticos 
2.1 Alfabeto 

. Aula expositiva; 

.Trabalho em equipe; 

.Compreensão auditiva e pronúncia; 

. Exercícios de compreensão; 

.Avaliação Bimestral 

31/03 

2.Aspectos Linguísticos 
2.2 Usos dos verbos ser, estar, ter, haver 

. Aula expositiva; 

. Exercícios de compreensão escrita e oral; 

.Vocabulário 
07/04 a 28/04 

2.Aspectos Linguísticos 
2.3 Pronome pessoal do caso reto 

. Leitura e interpretação de texto; 

. Exercícios de compreensão escrita e oral; 

.Semana Paulo Freire 
05/05 a 12/05 

2.Aspectos Linguísticos 
2.4 Artigos, contrações e eufonia 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Vídeos de aula de espanhol; 

.Interpretação de texto 
12/5 e 19/05  

2.Aspectos Linguísticos 
2.5 Preposições 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Trabalho em equipe; 

.Avaliação Mensal 

26/05 



 

 

 

 

 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

2.Aspectos Linguísticos 
2.6 Conjunções e advérbios 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Atividade escrita/ Apresentação evento turistico 

.Vocabulário 

02/06 a 09/06 

2.Aspectos Linguísticos 
2.7 Adjetivos (apócope)  

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Avaliação Bimestral 

16/06 a 23/06 

2.Aspectos Linguísticos 
2.8 Substantivos 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Trabalho em equipe; 

.Leitura e interpretação de texto 

28/07 

2.Aspectos Linguísticos 
2.9 Numerais: ordinais, cardinais 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Visita técnica – Charges Argentinas-Macanudismo 

04/08 a 11/08 

2.Aspectos Linguísticos 
2.10 Presente do Indicativo 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Vocabulário; 

.Atividade escrita – Prova mensal 

18/08 a 01/09 

2.Aspectos Linguísticos 
2.11 Verbos que expressam sentimentos 

.Atividade oral; 

.Exercícios de compreensão; 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Vocabulário / Prova bimestral 

08/09 a 22/09 

2.Aspectos Linguísticos 
2.12 Acentuação 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Aula expositiva; 

.Exercícios de fixação 
29/09  

2.Aspectos Linguísticos 
2.13 Dias da semana e meses do ano 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Vídeos de aula de espanhol; 

.Interpretação de texto 
06/10  

2.Aspectos Linguísticos 
2.14 Horas 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Trabalho em equipe. 
13/10  



 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.1 Técnicas de leitura e compreensão de textos 

.Leitura, interpretação de texto 

.Atividade escrita; 

.Vocabulário 
20/10  

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.2 Diferentes tipos e gêneros textuais e documentação (carta, 
ofício, e-mail, bilhete, currículo, etc) 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Atividade escrita; 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Vocabulário; 

.Pesquisa / Prova mensal 

27/10 e 03/11 

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.3 Marcadores de discurso 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Vocabulário 

.Exercícios de compreensão 
10/11 

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.4 Vocabulário técnico e expressões específicas 

.Leitura e interpretação de texto; 

.Aula expositiva; 

.Atividade em grupo; 

.Vocabulário 

17/11 

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.5 Textos atuais sobre assuntos gerais / textos técnicos 

.Interpretação de texto 

.Aula expositiva 

.Atividade escrita / Prova Bimestral 
24/11 e 01/12 

3.Fundamentos da leitura e escrita 
3.6 Glossário / termos técnicos (ref. Área de Informática) 

.Aula expositiva e dialogada; 

.Exercícios de compreensão; 

.Interpretação de texto; 

.Utilizar expressões cotidianas relativas à área de 
informática 

08/12 



 

 

 

 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1.Confrontar opiniões e pontos 
de vista expressos em diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. 

 

1.1Ler e interpretar textos 

1.2 Aplicar            conceitos e  

normas da língua espanhola 

1.3 Selecionar fontes de 

informações 

1.1 Interpretação de 

textos, avaliação 

escrita 

1.2 Trabalho em grupo 

1.1 Compreensão, coesão, 

clareza 

1.2 Domínio de 

vocabulário 

1.3 Participação do aluno 

1.1Textos devidamente 

interpretados e compreendidos 

1.2 Utilização da língua escrita e 

falada 

1.3 Compreensão do conteúdo 

2.Articular as redes de diferenças 
e semelhanças entre as 
linguagens e seus códigos. 

 

2.1Selecionar fontes de 

informações 

2.2 Utilizar as tecnologias de 

apoio e realizar pesquisas 

2.3 Falar e ler em língua 

estrangeira que permita 

conhecer melhor o idioma 

1.1 Observação da 

participação dos 

alunos 

1.2 Trabalho em grupo 

1.3 Apresentação de 

pesquisas 

1.1 Compreender e 

analisar textos 

1.2 Domínio de 

vocabulário 

1.3 Participação do aluno 

1.1 Expressar oralmente e pela 

escrita 

1.2 Organização das informações 

1.3 Domínio de expressões 

3.Compreender os elementos 
cognitivos, afetivos, físicos, 
sociais e culturais que constituem 
a identidade própria e a dos 
outros  

3.1Falar e ler em língua 

estrangeira, conhecer outras 

culturas e sociedades  

3.2 Aplicar            conceitos e  

normas da língua espanhola 

3.3 Selecionar fontes de 

informações 

3.1 Interpretação de 

textos, avaliação 

escrita 

3.2 Entrega das tarefas 

solicitadas 

3.3 Provas escritas 

3.1 Compreensão, clareza 

3.2 Domínio de 

vocabulário 

3.3 Organização, fluência 

oral, desenvoltura 

3.1Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações 

3.2 Compreensão do conteúdo 

3.3 Empenho em participar em 

trabalhos 

4.Compreender a sociedade, sua 
gênese, sua transformação e os 
múltiplos fatores que nela 
intervêm como produtos da ação 
humana.  

4.1Selecionar fontes de 

informações 

4.2 Aplicar            conceitos e  

normas da língua espanhola 

4.3Utilizar as tecnologias de 

apoio para pesquisa 

4.1 Interpretação de 

textos, avaliação 

escrita 

4.2 Atividades em 

grupo 

4.3 Lista de exercícios 

4.1 Domínio de 

vocabulário 

4.2 Respeito às normas 

gramaticais 

4.3 Participação do aluno 

4.4 Organização, clareza 

4.1 Expressar oralmente e pela 

escrita 

4.2 Compreensão do conteúdo 

4.3 Domínio de expressões 



 

 

 

 

5.Sistematizar informações 
relevantes para a compreensão 
da situação-problema 

 

5.1Selecionar fontes de 

informações 

5.2 Utilizar as tecnologias de 

apoio e realizar pesquisas 

5.3 Falar e ler em língua 

estrangeira que permita 

conhecer melhor o idioma 

5.1 Observação da 

participação dos 

alunos 

5.2 Trabalho em grupo 

5.3 Apresentação de 

pesquisas 

5.1 Compreender e 

analisar textos 

5.2 Domínio de 

vocabulário 

5.3 Participação do aluno 
 

5.1 Expressar oralmente e pela 

escrita 

5.2 Organização das informações 

5.3 Domínio de expressões 

6.Para a resolução de 
problemas, pesquisar, 
reconhecer e relacionar: a) as 
construções do imaginário 
coletivo; b) elementos 
representativos do patrimônio 
cultural; c) as classificações ou 
critérios organizacionais, 
preservados e divulgados no eixo 
espacial e temporal; d) os meios 
e instrumentos adequados para 
cada tipo de questão; estratégias 
de enfrentamento dos problemas. 

 

6.1Ler e interpretar textos 

6.2 Aplicar            conceitos e  

normas da língua espanhola 

6.3 Selecionar fontes de 

informações 

6.1 Interpretação de 

textos, avaliação 

escrita 

6.2 Trabalho em grupo 

6.3 Lista de exercícios 

6.1 Compreensão, coesão, 

clareza, ética 

6.2 Domínio de 

vocabulário 

6.3 Participação do aluno 

6.4 Compreender e 

analisar textos 

6.1Textos devidamente 

interpretados e compreendidos 

6.2 Utilização da língua escrita e 

falada 

6.3 Compreensão do conteúdo 

6.4 Domínio de expressões 

7.Compreender as ciências, as 
artes e a literatura como 
construções humanas, 
entendendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, 
continuidade ou ruptura de 
paradigmas e percebendo seu 
papel na vida humana em 
diferentes épocas com as 
transformações sociais.   

7.1 Falar e ler em língua 

estrangeira, conhecer outras 

culturas e sociedades  

7.2 Aplicar            conceitos e  

normas da língua espanhola 

7.3 Selecionar fontes de 

informações 

7.1 Interpretação de 

textos, avaliação 

escrita 

7.2 Entrega das tarefas 

solicitadas 

7.3 Provas escritas 

7.1 Compreensão, clareza 

7.2 Domínio de 

vocabulário 

7.3 Organização, fluência 

oral, desenvoltura 

7.1Traduzir, interpretar e 

reorganizar informações 

7.2 Compreensão do conteúdo 

7.3 Empenho em participar em 

trabalhos 



 

 

 

 

 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Diccionario Salamanca – Español para extranjeros 

 Diccionário Larousse español-portugués avanzado-São Paulo. Editora Larousse, 2006 

 HERNÁNDEZ, Josephine Sánchez – Español sin fronteras. Volumen 1.São Paulo: 
Scipione, 2002 

 FRIGERIO, Francisco – Curso práctico de español.Editora Arco Íris Ltda, 8ª edición 

 LLOVET, Begoña ;CERROLAZA, Matilde;CERROLAZA,Óscar.Planeta 1-Edelsa-
Madrid, 1998 

 CASTRO,Francisca-Uso de La gramática española-Elemental-Edelsa Grupo 
Didascalia, S.A 

 MUÑOZ,García;GONZÁLEZ,Rosario Pomar;GALLLARDO,Eva Beltrán-Expresión 
oral-En Clave-ELE, 2005 

 DUEÑAS,Carlos Romero;HERMOSO,Alfredo González-ECO Curso Modular de 
Español Lengua Estranjera-Intensivo-Edelsa, Grupo Didascalia, S.A. 

 MORENO,Concha,FERNÁNDEZ,Gretel M. Eres-Gramática contrastiva Del español 
para brasileños-Sociedad General Española de Librería, S.A 

 Sites de internet 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 
atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em  
equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptada às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a 
dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, 
constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que 
estas forem constatadas, conforme artigo 71 do Regimento Comum das Escolas 
Técnicas. 

 

 

 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


