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Ensino Fundamental II – 8º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Espanhol 
PROFESSORA  Madhelene Pereira Gomes 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 

    
EMENTA 

  Pretérito pluscuamperfecto de indicativo; Conhecimento cultural sobre Argentina e Espanha; Atitudes para manter o meio em que vivemos limpo; Vocabulário sobre 
animais e alimentos; Diferença entre os três tipos de pretérito do indicativo; Particípios irregulares; Ícones para enviar mensagens de texto; Pretérito perfeito composto 
do indicativo; Particípios irregulares; Conhecimento sobre a cultura espanhola; Pronomes átonos; Complementos diretos e indiretos; Vocabulário sobre os lugares da 
cidade; Hábitos de consumo e festas; Aspectos que causam medo, sensações e sintomas de medo; Colocação pronominal; Onde colocar os pronomes complementos 
direto e indireto nas orações; Corpo humano; Adjetivos para descrever atividades físicas; Presente do subjuntivo (verbos regulares); Verbos irregulares no presente do 
subjuntivo; Tipos de festas hispânicas; Expressões de desejos e expressões para descrever e se manifestar em relação a uma festa; Presente do subjuntivo (verbos 
irregulares); Vocabulário sobre férias e pontos turísticos; Partícula “cuando” em orações para expressar probabilidade no futuro; Partícula “aunque”. 

 OBJETIVO 
GERAL 

Introduzir a língua espanhola trazendo sua importância como uma importante língua estrangeira para brasileiros, trabalhando aspectos como a escrita, oralidade 
e compreensão auditiva.  

ESPECÍFICOS 
1. Desenvolver habilidades escritas e orais da língua espanhola; 
2. Comunicar-se corretamente; 
3. Conhecer a importância do aprendizado do espanhol. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1º Trimestre 

   Unidade 01: 

 Pretérito pluscuamperfecto de indicativo; Conhecimento cultural sobre Argentina e Espanha; Atitudes para manter o meio em que vivemos limpo. 
 

Unidade 02: 

 Vocabulário sobre animais e alimentos; Diferença entre os três tipos de pretérito do indicativo; Particípios irregulares. 
 

Unidade 03:  

 Ícones para enviar mensagens de texto; Pretérito perfeito composto do indicativo; Particípios irregulares; Conhecimento sobre a cultura espanhola; 
 

2º Trimestre 

Unidade 04: 

 Pronomes átonos; Complementos diretos e indiretos; Vocabulário sobre os lugares da cidade; Hábitos de consumo e festas, 
 

  Unidade 05: 

 Aspectos que causam medo, sensações e sintomas de medo; Colocação pronominal; Onde colocar os pronomes complementos direto e indireto nas orações; 
• Utilização do livro literário: “Un zurdazo para la victoria” 

3º Trimestre 

Unidade 06: 

 Corpo humano; Adjetivos para descrever atividades físicas; Presente do subjuntivo (verbos regulares); Verbos irregulares no presente do subjuntivo. 
 

Unidade 07: 

 Tipos de festas hispânicas; Expressões de desejos e expressões para descrever e se manifestar em relação a uma festa; Presente do subjuntivo (verbos irregulares); 
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Unidade 08: 

Vocabulário sobre férias e pontos turísticos; Partícula “cuando” em orações para expressar probabilidade no futuro; Partícula “aunque”. 

 
METODOLOGIA 

Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

  AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 
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Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 
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-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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