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PLANO DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Espanhol Instrumental                           Turma: VE 14                                 Semestre:2020.1 

Carga Horária Total:  
                40 horas 

Carga Horária Teórica: 
                    40 horas 

Carga Horária Prática: 
                   0 horas 

 
 
 

EMENTA 
 
Introdução das estruturas gramaticais básicas da Língua Espanhola necessárias à leitura e à compreensão de 
textos escritos, tendo em conta a área acadêmica em foco; Compreensão auditiva e expressão oral básica à 
comunicação; Desenvolvimento de estratégias de compreensão leitora e estudo do léxico específico da 
vitivinicultura.  
 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
Objetivo Geral  
Demonstrar competências e habilidades necessárias à expressão oral básica e à compreensão de textos escritos, 
relacionados à área de estudo, com utilização de estratégias comunicativas adequadas ao objetivo proposto e que 
permitam acrescentar conhecimentos e qualificação à área profissional da viticultura e enologia.  
 
 
Objetivos Específicos  
- Ler e interpretar textos empregando estratégias de leitura adequadas ao objetivo proposto. 
- Familiarizar-se com termos e vocabulário específico do universo da viticultura e enologia. 
- Conhecer aspectos linguísticos e utilizar estruturas básicas da Língua Espanhola, com atenção a aqueles 
particularmente problemáticos para o falante da Língua Portuguesa.   
- Ouvir e compreender as informações faladas, lidas e cantadas.  
- Comunicar-se, utilizando expressão oral de uso frequente, em contextos simples e cotidianos. 
- Utilizar adequadamente o dicionário (bilingue / monolíngue) e eleger o sentido mais adequado para cada 
contexto entre as diferentes acepções.  
 
 
 
 
 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DISCRIMINADO 

 

Aulas Presenciais  

1.  Apresentação do panorama geral da disciplina / Conteúdo programático: Estratégias leitoras. (2 horas) 
- Apresentação da ementa e plano de disciplina; Realização de diagnóstico para verificação de conhecimentos, 
experiências e expectativas quanto ao estudo da Língua Espanhola.   
- Estratégias de compreensão leitora 
• Ampliar a compreensão das informações inferidas/contidas no texto; estudo e escolha de estratégias leitoras 
segundo o objetivo proposto.  

 

 

 

Aulas assíncronas  

 
1. O vinho.   (30 minutos).  
- Introdução: Texto “El vino”. 
- O alfabeto espanhol; Fonética e ortografia – os sons vocálicos (a/e/o) e consonânticos:  b/v; ch / g/j /  h /  l/ll /  
ñ /  r/rr / s / y / z.  
 
2. Morfologia geral da videira (3 horas) 
- Esquema geral de uma videira: aspecto geral da cepa; tronco e ramos; sistema radicular. 
- Fonética e ortografia: os sons consonânticos: d / f / k / m / n / p / q / t / w / x; Os possessivos; Os artígos 
definidos e indefinidos; Contração e combinação dos artigos.  
 
3. Esquema do ramo de uma videira . (3 horas) 
- Esquema do ramo e folha da videira; Gemas; O fruto de videira. 
- Os demonstrativos 
 
4. Desenvolvimento e produção da videira (2 horas)   
- Ciclo vegetativo da videira. 
- Os numerais cardinais.  
 
5. Bagas / Videira (3 horas) 
- Frutificação e crescimento das bagas 
- As estações e os meses do ano; os dias da semana; As cores. 
- A condução da videira  
- O controle da produção; A viticultura sustentável. 
- Estratégias de leitura e compreensão de textos.  
 
6. A viticultura sustentável  (3 horas) 
- A viticultura sustentável e a preservação dos solos; A biodiversidade e a proteção do vinhedo. 
- Os falsos cognatos “Los heterosemánticos” 
 
7. “El terruño” – “Terroir”  (3 horas) 
- Características específicas do vinho segundo sua região de produção.  
- Palavras de gênero distinto: espanhol x português - “Los heterogenéricos; Palavras de tonicidade distinta – 
espanhol x português “Los heterotónicos”. 
 
8. A matéria prima: da uva ao vinho (3 horas) 
- Da baga ao suco de uva. 
- As conjunções. 
 
 



9. Razões para tomar um vinho (2 horas)  
- Benefícios do vinho. 
- Pronomes pessoais e presente do indicativo: verbos regulares e irregulares. 
 
10. O vinho e seu rótulo (3 horas) 
- Alguns passos para ler um rótulo. 
- Pronomes complementos: diretos e indiretos.  
 
11. Etiqueta e serviços do vinho (3 horas) 
- Pretérito do indicativo – verbos regulares: “indefinido, imperfecto, perfecto compuesto” e os marcadores 
temporais. 
 
 

 
Aulas síncronas 

1. Apresentação da disciplina e dinâmica de trabalho na perspectiva do ensino remoto (Ementa/Plano de 
Disciplina, dinâmica de trabalho, organização de estudo e formas de avaliação) (30 minutos). 
 
2. Verificação/esclarecimento de dúvidas relativas às aulas 2, 3, 4 e 5.  (1 hora) 
 
3. Verificação/esclarecimento de dúvidas relativas às aulas 6, 8, 9, 10 e comentários aula 11. (1 hora) 
 
4. Verificação/esclarecimento de dúvidas relativas às aulas 12, 13 e comentários aula 14; Revisão de conteúdos  
para a avaliação. (1 hora) 
 
 

 

Atividades  

1. Atividade avaliativa I. (3 horas) 
- Revisão de conteúdos; Realização de avaliação escrita.  
 
2. Harmonização – “Maridaje”.  (2 horas) 
- Fórum de discussão  
 
3. Atividade avaliativa II. (1 hora) 
- Realização de avaliação escrita II.  
 
 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Em aulas presenciais 

- Aulas expositivas dialogadas com utilização de projetor, tv, aparelho de som, cartaz/figuras e/ou quadro branco 
e pincel. Também haverá a utilização de ferramentas digitais/recursos lúdicos para a apresentação do conteúdo e 
realização de exercícios. 
 
- Prática de expressão oral e escrita: aluno x professor, aluno(s) x aluno(s) através da comunicação em sala de 
aula e/ou em atividades específicas (apresentação de trabalhos e avaliações). 
 
- Prática de compreensão oral e escrita: ouvir diálogos, documentários, entrevistas e músicas; ver e ouvir vídeos; 
leitura e compreensão/interpretação de textos. 
 
 



Aulas em trabalho de ensino remoto 

- Será utilizado o sistema acadêmico institucional (SUAP) e a plataforma Google Classroom, conforme Instrução 
Normativa do IF Sertão-PE/Orientação da Direção de Ensino/Coordenações.  

- Aulas assíncronas. 
* Ocorrerão através da plataforma Google Classroom, onde serão disponibilizados materiais 
digitados/digitalizados explicativos com os conteúdos/exercícios, e materiais audiovisuais: vídeos, links diversos, 
imagens/figuras, músicas, exercícios e atividades lúdicas.  
 

- Aulas síncronas 
* Serão realizadas on-line via Google Meet, conforme previstas na Agenda acima. 
 

- Também será encaminhado à Coordenação, via e-mail institucional, material para impressão para os estudantes 
com dificuldades de acesso ao meio digital.  

 
 
Acompanhamento da aprendizagem 

- O acompanhamento da compreensão e conhecimento acerca da Língua Espanhola ocorrerá da seguinte forma:  

Em aulas presenciais: 

- Dar-se-á através de: 

- Observação, interação/participação dos estudantes (perguntas, questionamentos e respostas) durante a exposição 
e mediação dos conteúdos. 

- Através da produtividade – realização de exercícios em sala de aula e atividades orientadas extraclasse. 

- Através da realização de atividades orais e escritas que exijam os conhecimentos trabalhados na unidade, a ser 
aplicadas durante as aulas e em dias específicos (avaliação escrita e apresentação de trabalhos). 

 

- Em aulas durante o trabalho remoto: 

- O acompanhamento da compreensão e conhecimento acerca da Língua Espanhola ocorrerá da seguinte forma:  

- Dar-se-á através de: 

- Observação da interação/participação dos estudantes (perguntas, questionamentos/respostas e realização das 
atividades propostas).  

- Contato, através do Google Classroom e WhatsApp para informações e esclarecimento de dúvidas. 

 

Obs.: O acompanhamento durante o trabalho remoto seguirá orientações da Coordenação/Direção de Ensino. 

 
Procedimentos avaliativos 

(Instrumentos e valores) 
 

1. Avaliação escrita I       (10,0) 
Verificação da compreensão dos conteúdos trabalhados. 

 
 



2. Avaliação escrita II      (10,0) 
Verificação da compreensão dos conteúdos trabalhados. 

 
Observação: 

- As avaliações escritas poderão trazer diversos tipos de questões, como de múltipla escolha, objetiva, dissertativa, 
verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, associação e referência a parágrafos, tradução português x 
espanhol e vice e versa. Elas buscam avaliar a habilidade de compreensão e interpretação de textos e o 
conhecimento de vocabulário e gramática da Língua Espanhola. 

- Quanto à realização de trabalhos, serão avaliados o conteúdo/material apresentado e o conhecimento do assunto. 
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- Meios/ferramentas digitais gratuitos (plataformas, sites etc.): 
https://michaelis.uol.com.br/escolar-espanhol/ 
https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc 
https://es.thefreedictionary.com/amar 



https://www.linguee.com.br/portugues-espanhol/search?query=atividades+l%C3%BAdicas 
http://www.diccionariodelvino.com/index.php/tema/5/ 
https://pt-br.padlet.com/dashboard 
https://www.mentimeter.com/ 
https://www.canva.com/ 
Pinterest 
https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/acciones-habituales/ 
https://www.youtube.com 
 
 
 


