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ENSINO FUNDAMENTAL – 4 ANO

ENSINO FUNDAMENTAL – 4 ANO

Em 28/02/2019.

Em 28/02/2019.

Senhores Pais,

Senhores Pais,

Aprender uma língua estrangeira possibilita novas e eficientes

Aprender uma língua estrangeira possibilita novas e eficientes

formas de engajamento e participação em um mundo cada vez mais

formas de engajamento e participação em um mundo cada vez mais

globalizado.

globalizado.

Nesse contexto, para maior eficiência, faz-se necessário

Nesse contexto, para maior eficiência, faz-se necessário

planejar o componente Linguagens em três eixos organizadores: a

planejar o componente Linguagens em três eixos organizadores: a

oralidade, a leitura e a escrita.

oralidade, a leitura e a escrita.

Assim, com a finalidade de envolver os alunos em situações

Assim, com a finalidade de envolver os alunos em situações

reais de uso oral da língua espanhola, com foco na compreensão

reais de uso oral da língua espanhola, com foco na compreensão

(escuta), far-se-á a “Evoluación de Escuta” (Avaliação de Escuta) do

(escuta), far-se-á a “Evoluación de Escuta” (Avaliação de Escuta) do

4º ano do Ensino Fundamental, com o apoio de recursos midiáticos

4º ano do Ensino Fundamental, com o apoio de recursos midiáticos

(áudio), mediados pela professora especialista, no horário da

(áudio), mediados pela professora especialista, no horário da

disciplina.

disciplina.

Para melhor acompanhamento dos senhores, segue abaixo o
roteiro de estudo.

Para melhor acompanhamento dos senhores, segue abaixo o
roteiro de estudo.

 Data da avaliação 13.03.2019.

 Data da avaliação 13.03.2019.

 Conteúdos:

 Conteúdos:

 Unidad 1
- Partes de la casa y sus objetos
- Verbo haber.
Atenciosamente.
Coordenação Pedagógica
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