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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

 
CÓDIGO: 
NOME DA DISCIPLINA LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CULTURAIS: PRÁTICA DE LÍNGUA 
ESPANHOLA 
 
CARGA HORÁRIA: (60 h, OPT, T:0 E:30 L:30) 
 
EMENTA: 
 
Prática de produção e expressão oral e escrita em diferentes situações de comunicação. Discussão 
sobre estruturas complexas de LE em método contrastivo com a LM. Prática de tradução. Leitura, 
discussão e produção de textos. Ênfase nas habilidades de produção e compreensão oral e escrita 
através do estudo do vocabulário, estruturas lingüísticas e funções comunicativas. 
 
OBJETIVOS: 
 
 Conheça as estruturas linguísticas básicas da língua espanhola, em contraste com as da língua 
portuguesa. 
 Consiga compreender textos orais e escritos em espanhol, de diferentes gêneros.  
 Produza textos orais e escritos em espanhol de acordo com a norma padrão espanhola e adequados 

às diversas situações discursivas sugeridas. 
 Apresente conhecimentos básicos sobre a variação linguística inerente à língua espanhola no 
mundo. 
 

CONTEÚDOS: 
 
 Leitura, compreensão e análise discursiva de textos orais e escritos em espanhol, veiculados na 

mídia espanhola e latino-americana.  
 Prática da expressão oral e escrita na língua estrangeira. 

 
 

METODOLOGIA: 
 
As aulas serão divididas em duas partes: na primeira, serão lidos/ouvidos e discutidos textos orais e/ou 
escritos em espanhol, escolhidos de acordo com o interesse dos alunos, durante o semestre. Em 
seguida, serão produzidos textos argumentativos sobre a mesma temática. Na segunda parte, serão 
trabalhadas progressivamente as estruturas linguísticas que aparecerem nos textos, as quais serão 
explicitadas e confrontadas com a língua portuguesa. Em seguida, serão propostos exercícios 
gramaticais para uma melhor compreensão das estruturas estudadas. 

 
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação será realizada de forma contínua e processual e será constituída dos seguintes instrumentos 
de verificação: Produção e reprodução de textos individuais e em duplas. Testes de compreensão e 
produção textual. Assiduidade, pontualidade, e participação durante as aulas. Apresentações de 
trabalhos orais. 
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