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LÍNGUA ESPANHOLA 
 

Objeto de estudo: A linguagem e suas relações com o trabalho, bem como a noção de ensino de língua estrangeira e suas relações 
com a cultura 

1º ANO - 1º BIMESTRE 
FOCO: ORALIDADE 
TIPOLOGIAS ENFATIZADAS: Narração, Descrição de atividades e ações, Relato. 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

Objetivos Gerais: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais (quem 
fez, por que, para quem, quando, onde, 
com qual objetivo, etc). 

 Iniciar o aluno da fonética da LE, 
contrastando com a fonética da LM; 

 Iniciar o aluno nas diversas culturas da 
LE, possibilitando o acesso aos 
conhecimentos universais presentes 
nestas diversas representações 
culturais. 

Trava-línguas. 
 
Parlendas. 
 
Adivinhações. 
 
Cantigas infantis 
tradicionais. 
 
 
 

Relações Sociais:  
 
Eu. 
 
Família. 
 
Casa. 
 

Fonemas da língua 
espanhola 
 
Léxico: 

 Saudações. 

 Estações do ano. 

 Partes do dia e 
noite. 

 Dias da semana. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 1º 
ano. 
 
 
 
 

Nomes e sobrenomes 
em espanhol. 
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1º ANO - 2º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

 Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio 
os gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Gerais: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
(quem fez, por que, para quem, 
quando, onde, com qual objetivo, etc) 

 Iniciar o aluno da fonética da LE, 
contrastando com a fonética da LM; 

 Iniciar o aluno nas diversas culturas 
da LE, possibilitando o acesso aos 
conhecimentos universais presentes 
nestas diversas representações 
culturais. 

 
Canções variadas. 
 
Contos infantis. 
 
Poemas. 
   
 
 
 

 
Relações Sociais:  

 Amigos. 

 Escola. 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Léxico: 

 Cores. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 1º 
ano. 
 

 
Aspectos históricos e 
geográficos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai). 
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1º ANO - 3º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio 
os gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Gerais: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
(quem fez, por que, para quem, 
quando, onde, com qual objetivo, etc) 

 Iniciar o aluno da fonética da LE, 
contrastando com a fonética da LM; 

 Iniciar o aluno nas diversas culturas 
da LE, possibilitando o acesso aos 
conhecimentos universais presentes 
nestas diversas representações 
culturais. 

 
Diálogos 
contextualizados. 
 
Cartão. 
 
Relatos pessoais. 
 
 
 
 

 
Lateralidade. 
 
Espacialidade. 
 
Aniversário. 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Léxico: 

 Pronomes pessoais. 

 Artigos e adjetivos. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 1º 
ano. 

 
Aspectos históricos e 
geográficos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai) 
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1º ANO - 4º BIMESTRE 

 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio 
os gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Gerais: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
(quem fez, por que, para quem, 
quando, onde, com qual objetivo, etc) 

 Iniciar o aluno da fonética da LE, 
contrastando com a fonética da LM; 

 Iniciar o aluno nas diversas culturas 
da LE, possibilitando o acesso aos 
conhecimentos universais presentes 
nestas diversas representações 
culturais. 

 
Receitas culinárias. 
 
Regras de jogos. 
 
Manual de instrução. 
   
 
 
 

 
A moda ontem/hoje. 
 
Gastronomia. 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Léxico: 

 Vestuário. 

 Alimentos. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 1º 
ano. 
 

 
Culinária dos países 
do MERCOSUL. 
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2º ANO - 1º BIMESTRE 
FOCO: ORALIDADE 
TIPOLOGIAS ENFATIZADAS: Narração, Descrição de atividades e ações, Relato, Argumentação. 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Adivinhações. 
 
Ditos populares. 
 
Cantigas infantis 
tradicionais. 
 
Canções variadas. 
 
Contos infantis. 
 
Histórias em 
quadrinhos. 
 
Poemas. 
   
 

 
Identidade. 
 
Família. 
 
Casa. 
 
Amigos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Objetos escolares. 

 Saudações. 

 Aniversário. 
 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 

 
Aspectos históricos e 
geográficos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai). 

 
  



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA POR ANO E BIMESTRE. 

6 

 

 
2º ANO – 2º BIMESTRE 

 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Receitas culinárias. 
 
Regras de Jogos. 
 
Normas (conduta, 
comportamento, 
etc). 

 
Sala de aula. 
 
Corpo humano. 
 
Tipos físicos. 
 
Sentidos. 
 
Alimentação. 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Estações do ano. 

 Partes do dia e 
noite. 

 Dias da semana. 

 Meses do ano. 

 Vestuário. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 

 
Culinária dos países 
do MERCOSUL. 
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2º ANO – 3º BIMESTRE 

 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Diálogos 
contextualizados. 
 
Relatos pessoais. 
 
Cartão. 
 
 

 
Higiene. 
 
A vida no campo e na 
cidade. 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Cores. 

 Números de 0 a 
20. 

 Utensílios 
domésticos. 

 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 

 
Os hábitos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai). 
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2º ANO – 4º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Rótulos de 
produtos. 
 
Propagandas. 
 
Cartazes. 
 
Logotipos. 
   
 
 
 

 
Meio ambiente: 

 Animais 

 Plantas 
 
 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola 
 
Léxico: 

 Pronomes. 

 Artigos. 

 Verbos. 

 Adjetivos, etc. 

 Alfabeto. 
 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 
 
 
 
 

 
Os hábitos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai). 
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CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 
 

3º ANO - 1º BIMESTRE 
FOCO: ORALIDADE 
TIPOLOGIAS ENFATIZADAS: Narração, Descrição de atividades e ações, Relato, Argumentação. 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
em nível elementar (iniciação). 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Lendas. 
 
Fábulas. 
 
Canções variadas. 
 
Textos cômicos 
(piadas). 
 
Histórias em 
quadrinho. 
 
Poemas. 
 
Trava-línguas. 
   
 
 
 

 
Meio ambiente:  

 Escolar e Familiar. 

 Recursos Naturais. 

 Moradias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Móveis e objetos 
da casa. 

 Partes da casa. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 
 
 
 
 
 

 
As artes dos países 
do MERCOSUL 
(Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai). 
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 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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3º ANO – 2º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
em nível elementar (iniciação). 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 

 
Manuais de 
instruções. 
 
Normas (conduta, 
comportamento, 
etc). 
 
Receitas Culinárias. 
 
Regras de Jogo. 
 
 

 
Esportes, Jogos e 
brincadeiras. 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Modalidades 
Esportivas. 

 Jogos infantis. 
 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Música, dança, 
pintura, cinema, etc. 
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enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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3º ANO – 3º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados; 

 Ampliar o conhecimento do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
nas diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL; 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Diálogos 
contextualizados. 
 
Bilhete. 
 
Carta (familiar, 
convite). 
 
E-mail. 
 
Biografia. 
 
Cartão. 

 
Zona rural e Zona 
urbana. 
 
O trabalho. 

Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
 
Léxico: 

 Profissões; 

 Alfabeto; 

 Números até 50; 

 Artigos definidos e 
indefinidos; 

 Pronomes 
pessoais; 

 Sujeito. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 

Os hábitos dos 
países do 
MERCOSUL (Brasil, 
Argentina, Paraguai e 
Uruguai). 
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3º ANO – 4º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

     Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 
Objetivos Específicos: 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais 
estudados; 

 Ampliar o conhecimento do aluno na 
fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM;  

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
nas diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço do MERCOSUL; 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 
Rótulos de 
produtos. 
 
Propagandas. 
 
Cartazes. 
 
Anúncios 
publicitários. 
 
Panfletos. 
 
Logotipos. 
 

 
Datas 
comemorativas: 
(CUMPLEAÑOS,  
NAVIDAD, 
AÑO NUEVO, 
CARNAVAL, etc). 

Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Verbos: 
LLAMARSE, 
ESTAR, 
ESTUDIAR, 
TENER e SER 
(presente do 
indicativo). 

 Adjetivos. 
 
  
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 

A literatura infanto-
juvenil dos países do 
MERCOSUL. 
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CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 
 

4º ANO - 1º BIMESTRE 
FOCO: ORALIDADE 
TIPOLOGIAS ENFATIZADAS: Narração, Descrição de atividades e ações, Relato, Argumentação, Exposição. 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 
Lendas. 
 
Canções variadas. 
 
Textos cômicos 
(piadas). 
 
Histórias em 
quadrinho. 
 
Poemas. 
 
Narrativas policiais 
e de aventura. 
 
Diários. 
 
Narrativas fílmicas 
(cinema). 
 
Trava-línguas. 
   
 
 

 
Meu país. 
 
Meio ambiente: 
natural, modificado, 
escolar, familiar. 
 
Clima 
 
 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Falsos cognatos – 
revisão. 

 Números até 100 

 Alfabeto 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 

 
As artes dos países 
hispano-falantes: 
música, dança, 
pintura, cinema, etc.  
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 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 Produzir textos escritos a partir das 
características discursivas dos gêneros 
textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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4º ANO - 2º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Manuais de 
instruções. 
 
Leis/Estatutos. 
 
Receitas culinárias. 
 
Regulamentos. 
 
Diálogos 
contextualizados. 
 
Relatos pessoais. 
 
Reportagens. 
 
Cartaz. 
 
E-mails. 
 
Notícias. 
 
Relatórios de 
atividades. 
 
Cartões. 

 
Fontes de energia. 
 
Sistema Solar. 
 
Viagens e meios de 
transportes. 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico:  

 Verbo GUSTAR 
(presente do 
indicativo). 

 Verbo VENIR (de) 
e IR (a) (Presente 
de Indicativo). 

 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 

 
Folclore hispânico. 
 
Mostra culinária 
hispânica. 
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 Produzir textos escritos a partir das 
características discursivas dos gêneros 
textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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4º ANO - 3º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Propagandas. 
 
Cartazes. 
 
Panfletos. 
 
Folder. 
 
Anúncios 
publicitários. 
 
Logotipos. 
 
 
 
 

 
Sistema Monetário 
de países hispano-
falantes. 
 
Fuso horário. 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
 
Léxico: 

 Adjetivos 

 Pronomes 
pessoais 

 Sujeito (revisão) 

 Possessivos 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula e de 
forma implícita no 2º 
ano. 
 
 
 

 
Aspectos linguísticos 
dos países hispano-
falantes. 
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 Produzir textos escritos a partir das 
características discursivas dos gêneros 
textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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4º ANO - 4º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Entrevistas. 
 
Textos científicos. 

 
Pontos turísticos. 
 
Direitos e Deveres da 
Criança. 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Formação do 
plural; 

 Formação do 
feminino. 

 Advérbios de lugar. 

 Sinônimos e 
Antônimos. 

 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 

 
Festas populares. 
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 Produzir textos escritos a partir das 
características discursivas dos gêneros 
textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA 
 

5º ANO - 1º BIMESTRE 
FOCO: ORALIDADE 
TIPOLOGIAS ENFATIZADAS: Narração, Descrição de atividades e ações, Relato, Argumentação, Exposição. 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 
Lendas. 
 
Canções variadas. 
 
Textos cômicos 
(piadas). 
 
Histórias em 
quadrinho. 
 
Poemas. 
 
Narrativas policiais 
e de aventura. 
 
Diários. 
 
Narrativas fílmicas 
(cinema). 
 
Trava-línguas. 

 
Artes e suas 
linguagens (teatro, 
cinema, música, 
pintura, literatura, 
fotografia). 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Falsos cognatos – 
revisão. 

 Léxico  relacionado 
aos conteúdos 
temáticos. 

 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 
 

 
As artes dos países 
hispano-falantes: 
música, dança, 
pintura, cinema, etc. 
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 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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5º ANO – 2º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Manuais de 
instruções. 
 
Leis/Estatutos. 
 
Receitas culinárias. 
 
Regulamentos. 
 
Diálogos 
contextualizados. 
 
Relatos pessoais. 
 
Reportagens. 
 
Cartaz. 
 
E-mails. 
 
Notícias. 
 
Relatórios de 
atividades. 
 
Cartões. 

 
Meios de 
comunicação (TV, 
rádio, cinema, 
internet, jornal, etc) 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico:  

 Verbos. 

 Adjetivos. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 

 
Folclore hispânico. 
 
Mostra culinária 
hispânica. 
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 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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5º ANO – 3º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Propagandas. 
 
Cartazes. 
 
Panfletos. 
 
Folder. 
 
Anúncios 
publicitários. 
 
Logotipos. 
 

 
Sentimentos. 
 
A importância de 
aprender línguas 
estrangeiras 
(conhecimento 
universal). 
 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Possessivos – 
revisão. 

 Demonstrativos, 
Sinônimos e 
Antônimos – 
revisão. 

 Preposições e 
contrações. 

 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 

 
Aspectos linguísticos 
dos países hispano-
falantes. 



 

 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
RELAÇÃO DE CONTEÚDOS DE LÍNGUA ESPANHOLA POR ANO E BIMESTRE. 

28 

 

 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 
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5º ANO – 4º BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

CONTEÚDOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS  
GRAMATICAIS 

CONTEÚDOS 
CULTURAIS 

Objetivos Gerais: 

 O desenvolvimento da linguagem por 
meio da aquisição da LE; 

 A identificação dos gêneros textuais, 
sua função e uso, de acordo com as 
variadas situações sociais; 

 O desenvolvimento das destrezas 
orais: compreensão auditiva e 
produção oral, utilizando como meio os 
gêneros textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da leitura em sua 
dimensão psicolinguística e discursiva, 
utilizando como meio os gêneros 
textuais orais e escritos. 

 O desenvolvimento da prática escrita 
enfatizando os elementos textuais que 
estruturam a narração, a descrição de 
atividades e ações, o relato, a 
argumentação e a exposição. 

 
Objetivos Específicos: 

 Consolidar os conhecimentos do aluno 
na fonética da LE, contrastando com a 
fonética da LM; 

 Identificar as características 
discursivas dos gêneros textuais;  

 
Entrevistas. 
 
Textos científicos. 
 
Texto imagens. 
 
 

 
O consumismo no 
mundo. 
 
A tecnologia. 
 

 
Fonemas da língua 
espanhola. 
 
Diferenciação lexical 
Espanhol/Português. 
 
Léxico: 

 Verbos regulares 
(Presente e 
Pretérito Perfeito 
Simples do 
indicativo. 

 Alfabeto. 

 Números até 150. 
 
Obs: Trabalhar a 
gramática a partir dos 
textos abordados em 
sala de aula. 
 
 
 
 

 
Festas populares. 
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 Produzir pequenos textos escritos a 
partir das características discursivas 
dos gêneros textuais; 

 Ampliar os conhecimentos do aluno 
das diversas culturas da LE, 
enfatizando o espaço da América 
Latina. 

 Trabalhar conteúdos culturais com o 
objetivo de fomentar as relações de 
alteridade com as outras culturas. 

 


