
Língua Espanhola - 5º ano Ensino Fundamental 
 

Unidade Temática Objetos do Conhecimento Habilidade/Conteúdo 

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção oral de língua espanhola, em diferentes contextos discursivos presenciais ou simulados, com repertório de 
falas diversas, incluída a fala do professor. 
 

Interação discursiva Construção de laços afetivos e convívio social... (01) Desenvolver a interação por meio de diálogos que contenham 

expressões do falar cotidiano, cujo significado deverá ser deduzido 

através do contexto; 

  - Demonstrar compreensão e executar comandos orais 

Funções da língua espanhola em sala de aula (02) - Construir consciência linguística e consciência crítica dos usos que 

se fazem da língua estrangeira que está aprendendo; 

- Reconhecer e produzir o vocabulário oralmente 

Compreensão oral Estratégias de compreensão de textos orais (03) Apropriar-se de gêneros textuais da oralidade formal reconhecendo 

a importância da linguagem corporal na interação verbal, controlando 

voz, olhar, movimentos, gestos e expressões faciais 

- Cantar canções obedecendo comandos e ritmos 

Produção oral Produção de textos orais, com a mediação do 
professor 

(04) Produção de frases e pequenos textos orais com o vocabulário 
adquirido.  

- Compreender pequenos textos 

EIXO LEITURA – Práticas de leitura de textos diversos em língua espanhola (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em diferentes suportes e esferas de 
circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas. 
 

Estratégias de leitura Hipóteses sobre a finalidade de um texto (05) Localizar informações explícitas nos textos; 

- Reconhecer pequenos textos 

 

Práticas  de leitura e 
construção de repertório lexical 

Construção de repertório lexical e autonomia leitora (06) Decodificar palavras em diferentes textos, estabelecendo relações entre a 

linguagem verbal e não verbal; 

 



 - Ampliação de vocabulário através da linguagem verbal e não verbal e 

uso do dicionário 
 

 

Atitudes e disposições favoráveis do 
leitor 

Partilha de leitura, com mediação do professor (07) - Estabelecer relações com outros textos (intertextualidade) 

posicionando-se criticamente frente aos valores veiculados pelo texto. 

 - Relacionar diferentes tipos de texto através de diferentes linguagens 

 

EIXO ESCRITA – Práticas de produção de textos em língua espanhola relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais 
práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas. 
 

Práticas de escrita 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de textos escritos, em formatos diversos, 
com a mediação do professor 

(08) Articular, na produção textual, conhecimento do gênero, do 

sistema alfabético e da situação comunicativa sugerida produzindo 

textos de linguagem verbal e a não verbal de diferentes gêneros. 

- Produzir pequenos textos em situação contextualizada 

 
 
 
EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS – Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua espanhola, com base nos usos de linguagem 
trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural. 
 

Estudo do léxico 
 
 

Construção de repertório lexical (09) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o 
contexto de uso.  

- Trabalhar vocabulário explorando seus significados 



 
 
 

Pronúncia 
(10) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da 
língua inglesa e língua portuguesa sendo capaz de discriminar 
fonemas/sons da língua, para diferenciar. 

- Semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras 

EIXO DIMENSÃO INTERCULTURAL – Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais falantes de língua 
espanhola), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os povos. 
 

A língua espanhola no mundo Países que têm a língua espanhola como língua 
materna e/ou oficial 

(11) Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 
atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade. 

- Países com cultura e língua espanhola 

A língua espanhola no cotidiano da 
sociedade brasileira/comunidade 

Presença da língua espanhola no cotidiano (12) Identificar a presença da língua espanhola no dia-a-dia. 

- Influência do espanhol na vida digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


