
16.  PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR DE L.E.M - CELEM 

ESPANHOL.

16.1 APRESENTAÇÃO 

A Língua Estrangeira passou por várias etapas desde sua implantação em 

nosso país,  sofreu mudanças consequentes da organização social,  econômica e 

política sendo que as propostas de ensino visam atender às expectativas sociais 

contemporâneas  e  proporcionar  aprendizagem  dos  conhecimentos  produzidos 

historicamente.

A  pedagogia  crítica  é  o  referencial  teórico  sustentado  pelas  Diretrizes 

Curriculares, as quais trazem uma abordagem que valoriza a escola como espaço 

social democrático, responsável pela apropriação crítica e histórica do conhecimento 

como instrumento de compreensão das relações sociais e para a transformação da 

realidade.

 Com base nisso é importante ressaltar  a  necessidade de se resgatar  o 

ensino da Língua Estrangeira e a função social e educacional da mesma no currículo 

da  educação  básica.  O  educando  deve  ter  a  compreensão  de  que  a  Língua 

Estrangeira  Moderna  constitui  um  espaço  para  construção  de  significados  em 

relação  ao  mundo  em  que  vive,  objetiva-se  que  analisem  as  questões  sociais, 

políticas,  econômicas  e  suas  implicações,  perceberem-se  como  integrantes  da 

sociedade desenvolvendo com isso uma consciência crítica e transformadora.

O educando vem para a escola trazendo consigo determinadas leituras de 

mundo que constitui a sua cultura. Ao utilizar uma língua estrangeira na interação 

com outras culturas os mesmos podem ser levados a refletir sobre a língua como um 

meio de cultura, como um produto que constrói  e é construído por determinadas 

comunidades,  podendo  reconhecer  a  diversidade  cultural  e  modo  de  pensar 

compreendendo que os significados são sociais e historicamente construídos. 

Com isso, os alunos tem possibilidade de constatar e vivenciar a diversidade 

cultural  sem perder sua identidade local,  embora possa ser  transformada por tal 
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contato. Por isso é importante trabalhar na escola como um todo, temas sociais 

contemporâneos,  tarefas  que  se  encaixam  perfeitamente  na  Língua  Espanhola, 

disciplina que se presta à utilização dos diversos gêneros textuais,  podendo ser 

verbais ou não verbais, levando em conta a grande quantidade de informações que 

circulam na sociedade.

Trata-se  de  abordar  o  uso  da  LEM  como  espaço  de  construção  de 

significado,  permitindo  reconhecer  no  uso  da  mesma,  diferentes  propósitos 

comunicativos.  Demanda  uma  escola  participativa  onde  a  disciplina  de  Língua 

Espanhola exerce uma contribuição significativa na formação geral  do educando, 

proporciona ao aluno uma visão mais ampla visto que ela permite explorar a leitura, 

escrita e oralidade como prática que incentivam a reflexão e a pesquisa.

Cabe pontuar algumas considerações importantes sobre ensino da Língua 

Estrangeira:

-  É fundamental  que o professor  compreenda o que se  pretende com o 

ensino da Língua Estrangeira na Educação Básica;

- A sala de aula deve ser vista como espaço de interação entre professor e 

aluno;

- Superar a concepção do ensino de Língua Estrangeira direcionada apenas 

para o aspecto linguístico e fins utilitaristas;

- A mesma deve contribuir para formar alunos críticos e transformadores;

-  Possibilitar  ao  aluno  estabelecer  relações  entre  ações  individuais  e 

coletivas;

-  Usar  a  Língua  estrangeira  em  situações  de  comunicação  bem  como 

compreender os diversos gêneros textuais;

-  Compreender que significados são historicamente construídos,  portanto, 

passíveis de transformação;

- Fazer uso da Língua Estrangeira permitindo ao educando reconstruir sua 

identidade como agente social;
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- Possibilitar, reconhecer e respeitar a diversidade linguística e cultural 

assim  como entender  os  benefícios  que  a  mesma proporciona  para  o 

desenvolvimento cultural do país.

16.2 CONTEÚDOS

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: DISCURSO COMO PRÁTICA SOCIAL.

CONTEÚDO BÁSICO: Gêneros Textuais

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

1º Ano

• Apresentar-se, apresentar o outro e perguntar sobre a vida do outro (nome, idade, 

nacionalidade)

• Descrever uma pessoa (aspecto físico e características (cabelo, olhos, estatura, 

vestuário, profissão), datas comemorativas

• Textos informativos curtos

• Notícias curtas e revistas, jornais, etc.

• Jogos, Palavras cruzadas, etc.

• Trabalhar objetos como: material escolar, produtos de supermercado, lojas, etc...

• Expressar vontades (programar uma festa de aniversário)

• Localizar objetos no espaço, descrever peças da casa, desenhar e pintar com as 

cores determinadas, elaborar cartazes com temas estudados, maquetes, etc.)

• Diálogos

• Profissões, família (árvore genealógica)

• Perguntar sobre as preferências do outro (sobre animais, esportes, livros, jogos,  

frutas, roupas, etc.).

• Descrever objetos.

• Música, filmes, datas comemorativas

• Estruturas gramaticais pertinentes a série e aos tópicos mencionados: (adjetivos, 
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artigo definidos e indefinidos, números cardinais, alfabeto, verbos no presente 

simples formas:

◦  interrogativa, negativa e afirmativa; 

◦ pronomes  pessoais,  pronomes  possessivos,  pronomes  demonstrativos, 

singular e plural, pronomes interrogativos)

• Passar alimentos durante uma refeição

• Pedir um favor, uma ajuda

• Dar ordens (diretas ou não)

• Pedir permissão para fazer algo

• Textos descritivos curtos

• Textos informativos curtos

• Estações do ano, material escolar e disciplinas escolares

• Meses do ano, números cardinais e ordinais, partes do corpo humano

• Músicas, filmes, jogos, etc.

• Pedir informações sobre um país estrangeiro e sua população

• Pedir a opinião de alguém sobre o país, sua população e outro assunto estudado.

• Horas e datas, endereços, número de telefones, vestuário

• Partes da casa, alimentos, refeições, receitas simples

• família

• Tipos de comidas, empregos

• Fazer um convite (para uma festa, um almoço, para um fim de semana)

• Aceitar ou rejeitar um convite e explicar o porquê

• Fazer perguntas no passado (recente) férias, passeios, festas, testes na escola, o 

que fez ontem

• Expressar opiniões sobre fatos (como férias, passeios, ida ao cinema, etc.)

• Textos de instruções (como executar uma receita, praticar um jogo, etc.)

• Criar comunicações, condições do tempo

• Estruturas  gramaticais  pertinentes  a  série  e  aos  tópicos  estudados:  Verbos 

Presente simples, formas: afirmativa, interrogativa e negativa, pronomes objetos. 

• Fazer  entrevistas  (perguntas para pesquisar  sobre assuntos  variados:  cinema, 

lazer, etc.)
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• Elaboração de questionários em grupos, dessa forma, o oral e a escrita serão 

trabalhados

• Fazer planos para o futuro (estudos, profissão, etc.)

• Entrevistas

• Textos informativos

• Artigos de jornal e revistas

• Textos informativos sobre diversos assuntos

• Danças Típicas.

• Narrar fatos num passado mais remoto

• Artigos de jornal e revistas

• Expressar a proibição e o dever (é proibido, é preciso, etc.)

• Expressar a noção de hipótese (presente e futuro)

• Partes do corpo internas

• Tipos de filmes

• Feriados espanhóis e brasileiros

• Descrever ações rotineiras

• Convites, cartas e bilhete

• Pedir permissão

• Esportes

• Falar ao telefone: pedir informações sobre cinema, teatro, horário de ônibus ou 

avião

• Contatar um amigo e fazer para pedir ajuda

• Sentido emoções (carta / bilhete, mensagem)

• Filmes

• Artigos de jornais e revistas

• Defender um ponto de vista (não gosto disso por isso ou por aquilo)

• Artigos de jornais ou revistas

• Vestuários, modelos e estilo

• Carreira futura
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2º Ano

• Textos informativos e literários

• Textos referentes a feriados, comemorações, cidadania, meio ambiente, saúde, 

atualidade, ciência e tecnologia, inclusão social, músicas

• Interpretação de textos

• Relato e comentários breves de filmes

• Expressões idiomáticas

• Vocabulário de informática

• Textos de diferentes temas

• Músicas, jogos

• Estruturas gramaticais:

• Plural dos substantivos

• pronomes pessoais

• Adjetivos possessivos e pronomes possessivos

• Forma imperativa

• Verbos regulares e irregulares no passado

• Graus comparativos e superlativos

• Dar opinião

• Vocabulário de informática

• Expressões idiomáticas

• Interpretação de textos

• Textos de diferentes temas

• Discurso direto e indireto

• Pronomes relativos, indefinidos e reflexivos

• Verbos preposicionados

• Verbos auxiliares
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• Advérbios 

• Condicional

• Voz passiva

Será trabalhado dentro das Práticas Discursivas

INCOMPLETO

Finalidade do texto

Informatividade

Situacionalidade

Informações Explícitas

Discurso direto e indireto

Elementos composicionais do Gênero

Repetição proposicional de palavras

Léxicos

Voz passiva

Discurso direto e indireto

Pronomes relativos, indefinidos e reflexivos

Verbos preposicionados

Textos de diferentes temas

Estruturas gramaticais:

Plural dos substantivos

Pronomes pessoais

Adjetivos possessivos e pronomes possessivos

Forma imperativa

Convites, cartas, bilhete, deportes, músicas, jogos, trava-línguas, etc.

Falar ao telefone: pedir informações sobre cinema, teatro, horário de ônibus ou

Marcas Linguísticas: coerência, coesão, pontuação, função das classes gramaticais 

no texto, recursos gráficos (aspas, travessão, negrito)

Figuras de linguagem.
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16.3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Partindo do pressuposto de que o objetivo da educação básica é a formação 

de um sujeito  crítico,  capaz de interagir  com o mundo a sua volta,  o ensino de 

Língua Espanhola ofertado nas escolas públicas, deve contribuir para esse fim. É 

preciso  trabalhar  a  língua  enquanto  discurso  entendido  como  prática  social, 

contemplando questões linguísticas, sócio pragmáticas, culturais e discursivas, bem 

como as práticas do uso da língua: leitura, oralidade e escrita tendo como ponto de 

partida o texto verbal e não verbal.

Para  Bakhtin  (1992),  o  texto  é  a  materialização  de  um  enunciado  e  é 

entendido como unidade contextualizada da comunicação verbal.

As pessoas não trocam orações assim como não trocam palavras  
(numa  acepção  rigorosamente  linguística),  ou  combinações  de  palavras,  
trocam  enunciados  constituídos  com  a  ajuda  das  unidades  da  língua  –  
palavras, conjunto de palavras, orações; mesmo assim, nada impede que o  
enunciado seja constituído de uma única oração, ou de uma única palavra  
por assim dizer, de uma unidade de fala (o que acontece sobretudo na réplica  
do diálogo). Mas não é isso que converterá uma unidade da língua numa  
unidade da comunicação verbal (BAKHTIN, 1992, p.297). 

O ensino de Língua Estrangeira deve comtemplar os discursos sociais que a 

compõem, ou seja, aqueles manifestados em forma de textos diversos efetivados 

nas  práticas  discursivas  (BAKHTIN,  1988).  Trata-se  de  tornar  a  aula  de  Língua 

Estrangeira um espaço de

[...]  acesso  a  diversos  discursos  que  circulam  globalmente,  para  
construir outros discursos alternativos que possam colaborar na luta política  
contra  a  hegemonia,  pela  adversidade,  pela  multiplicidade  da  experiência  
humana,  e  ao mesmo tempo,  colaborar  na inclusão  de grande parte  dos  
brasileiros que excluídos dos tipos de [...] (conhecimentos necessários) para  
a  vida  contemporânea,  estando  entre  eles  os  conhecimentos  (em língua  
estrangeira) (MOITA LOPES, 2003, p. 43).

Para  o  cumprimento  dos  objetivos  propostos  não  utilizaremos  um  único 

método. As aulas devem ser um espaço onde se desenvolvam práticas de leitura de 

textos de vários gêneros, com atividades que explorem diferentes recursos e fontes 

possibilitando ao educando a vinculação daquilo que é estudado com o que o cerca. 

Tal abordagem apresenta vantagens podendo ser flexível e adaptada às diversas 

situações  de  ensino  e  fazendo  uso  da  bagagem  de  conhecimento  que  cada 

educando traz à comunidade escolar. Assim sendo, de mero receptor de conteúdo, o 
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educando torna-se um elemento participante e consciente de sua posição como 

individuo  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  ou  seja,  torna-se  o  centro  do 

processo ensino-aprendizagem.

Com referência a LDB que norteia todo o ensino e especificamente sobre a 

LEM destacamos alguns princípios educacionais fundamentais:

O atendimento á necessidade da sociedade contemporânea brasileira e a 

garantia da equidade no tratamento da disciplina em relação às demais obrigatórias 

do currículo;

O resgate da função social e educacional do ensino LEM no currículo da 

educação básica;

O  respeito  á  diversidade  cultural  pautada  no  ensino  de  língua  que  não 

priorize a manutenção da hegemonia cultural.

Entende-se por tanto, que a escola tem o compromisso de promover aos 

educandos meios necessários para que não apenas assimilem o saber enquanto 

resultado, mas aprendam o processo de sua produção, e a sua transformação da 

realidade.

Nosso trabalho geralmente emperra-se em fatores que o professor  muitas 

vezes  não  consegue  resolver,  devido  à  falta  de  material  atualizado  e  variado 

disponível e atualização constante do professor e dificilmente poderão ser aplicados 

levando em consideração as varias situações de comunicação, o meio social dos 

falantes, as relações que eles tem entre si  e na sua própria cultura, por isso, é 

importante que nosso educando tenha diante de si material variado (jornais, revistas, 

prospectos, letras de músicas, jogos, etc.).

A linguística ensina que é importantíssimo, no aprendizado de um idioma 

estrangeiro, assimilar as estruturas básicas, o que só se obtém por meio de muitos 

exercícios orais e escritos, envolvendo o universo do educando. Para isso todas as 

atividades  comunicativas  serão  amplamente  contempladas  de  uma  maneira 

gradativa, contextualizada e temática.

A  fim  de  despertar  a  atenção  dos  educandos,  abordaremos  tópicos  e 

situações  diversas,  próximas  da  sua  realidade  interesse,  para  motivar  sua 

participação ativa. Recursos variados tais como textos, fatos, diagramas, tabelas, 
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história em quadrinhos, histórias ilustradas, cartoons, etc., serão utilizados com a 

finalidade de facilitar e dinamizar o aprendizado, deixando mais agradável, divertido 

e proveitoso.

O conteúdo que será apresentado a partir do diagnóstico dos conhecimentos 

prévios sobre o assunto, sendo abordados através de atividades para sensibilizar o 

educando. Para tanto o professor poderá iniciar sempre a aula com uma atividade 

ou uma conversa relacionada ao que se vai estudar naquele dia. Pode ser um texto, 

uma música ou simplesmente um bate-papo motivador.

Apresentação do Chat ou situação que visa apresentar o texto inicialmente 

por  meio  do  CD’s  ou  DVD’s  com  a  finalidade  de  desenvolver  a  compreensão 

auditiva.

Propomos um trabalho em que o educando saiba enfrentar uma situação de 

leitura com sucesso, sabendo reconhecer as informações essenciais de um artigo 

curto  de  jornal,  de  publicidade,  uma  pagina  de  instrução  de  um  produto,  texto 

informativo, texto literário, etc. Para isso, é fundamental que se estudem diferentes 

tipos de textos, material paralelo como jornais, revista, prospectos de propaganda, 

anúncios, lembrando que também podem ser considerados como textos uma figura,  

gesto, slogan um trecho de fala em áudio etc. Oportunizar os educandos a praticar 

uma comunicação de forma simples e agradável nas mais variadas situações sendo 

sujeito de uma educação crítica.

Para o desenvolvimento das aulas serão adotados instrumentos tais como:

− Comentários e debates sobre os assuntos vistos

− Exercícios sobre estrutura dos gêneros aprendidos

− Exercício com vocabulário variado

− Exercícios escritos

− Leituras, interpretação de textos informativos e diversificados.

− Trabalho coletivo e individual.

Utilizaremos como recursos didáticos:

• Folder  de  lugares  turísticos,  propaganda  de  supermercado,  cartazes  de 

divulgação,  filmes,  músicas,  livros,  textos  digitados,  CD/DVD,  Dicionário 

revistas, canções populares da cultura espanhola, entre outros. 
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16.4 AVALIAÇÃO

A avaliação não deve ser encarada como mero instrumento que decide o 

destino dos educandos, mas sim subsidiar discussões sobre as dificuldades e os 

avanços dos alunos, a partir de suas produções. Deve ser permanente diagnóstica e 

formativa já que o objetivo da avaliação é acompanhar a aprendizagem, observando 

atentamente o rendimento dos educandos no cotidiano e de sua participação nas 

atividades propostas, nesse sentido não fica restrita a provas, testes, etc.,  pois é 

mais um elemento que integra o processo ensino e aprendizagem. A avaliação tem 

por  meta  o  ajuste  e  a  orientação  para  a  intervenção  pedagógica  visando  à 

aprendizagem da forma mais adequada. É um elemento de reflexão continua para o 

professor sobre sua prática educativa e um instrumento para que o educando possa 

tomar consciência de seus progressos, dificuldades.

A  avaliação  é  realizada  em  função  da  aprendizagem  dos  conteúdos, 

utilizando métodos e instrumentos diversificados, coerentes com as concepções e 

finalidades  educativas  expressas  no  Projeto  Político-Pedagógico.  (É  vedado 

submeter o aluno a uma única oportunidade e a um único instrumento de avaliação). 

Na avaliação do aluno devem ser considerados os resultados obtidos durante todo o 

período letivo, num processo contínuo, expressando o seu desenvolvimento escolar 

e o seu melhor momento.

A avaliação da aprendizagem terá os registros de notas expressos em uma 

escala de 0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero).

a) Em cada trimestre serão feitas, no mínimo, duas avaliações, com peso 0,0 

(zero vírgula zero) a 10,0 ( dez virgula zero) cada, desde que sejam utilizados 

mais que um instrumento para avaliar os níveis de aprendizagem.

b) Dentre  os  instrumentos  utilizados,  obrigatoriamente,  deverá  constar  pelo 

menos, uma prova escrita individual e sem consulta;

c) A  nota  trimestral  será  obtida  através  de  média  aritmética  das  avaliações 

realizadas.
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RECUPERAÇÃO PARALELA

Entende-se  por  recuperação  paralela  e  concomitante,  a  recuperação  de 

estudos,  por  meio  do  acompanhamento  individual,  exercícios  e  atividades 

significativas,  possibilitando  a  (ao)  aluno  (a),  apropriar-se  dos  conteúdos 

ministrados, através de metodologias e instrumentos diversificados.

I- A avaliação de recuperação será ofertada, indicando a área de estudo 

e os conteúdos da disciplina que não foram apropriados;

II- No processo de recuperação a nota deverá ser substitutiva, uma vez 

que a legislação (Parecer nº 12/97 e Parecer nº 05/97 – CNE/CEB), 

ampara quanto ao caráter cumulativo, ou seja, a melhor nota expressa 

o  melhor  momento  do  aluno  em  relação  à  aprendizagem  dos 

conteúdos ministrados;

III- A  recuperação  de  estudos  é  direito  dos  (as)  alunos  (as) 

independentemente  do  nível  de  apropriação  dos  conhecimentos 

básicos.

A proposta  de  recuperação  deverá  ser  registrada  no  campo “conteúdo”  e 

“avaliação” do livro de registro de classe, obrigatoriamente, constituindo-se em mais 

um componente de aproveitamento escolar,  incorporado às avaliações efetuadas 

durante o período letivo.

COMPOSIÇÃO DA MÉDIA FINAL

Os  alunos  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental,  do  ensino  médio,  do 

formação de docentes  e  técnico  em administração que apresentarem frequência 

mínima de 75% do total  de horas letivas  e média anual  ou superior  a 6,0 (seis 

vírgula  zero)  em cada  disciplina,  serão considerados  aprovados  ao final  do  ano 

letivo.

A frequência exigida para formação e certificação na prática docente/ estágio 

supervisionado  do  curso  de  formação  de  docente  é  de  100% da  carga  horária 

prevista na matriz curricular.
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