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Apresentação 

O Curso de Língua Espanhola - A1 é um projeto de extensão oferecido pela Casa de Cultura Hispânica e                   
coordenado por um de seus professores, com aulas ministradas por todo seu corpo docente. Este curso                
visa trabalhar as quatro habilidades comunicativas: ler, escrever, escutar e falar em espanhol como língua               
estrangeira (ELE) no âmbito das atividades descritas para o nível A1 do Quadro Comum Europeu de                
Referências para as Línguas. Constituindo-se de 128 horas-aula, distribuídas em dois semestres letivos, o              
presente curso permitirá que os alunos sejam capazes de compreender e utilizar expressões cotidianas de               
uso muito frequente, bem como frases simples destinadas a satisfazer as necessidades de tipo imediato.               
Poderão ainda apresentar-se e/ou apresentar outras pessoas, pedir e dar informação pessoal básica sobre              
seu domicílio, suas preferências e pessoas que conhecem, relacionando-se de forma elementar com seu              
interlocutor. 

Justificativa e contextualização 

A Casa de Cultura Hispânica da UFC é um dos maiores centros de ensino de ELE do Ceará, assegurando                   
a formação de diversos alunos em atividades de comunicação oral e escrita. Há 55 anos formamos alunos                 
proficientes em língua espanhola com os objetivos mais variados. Distribuído em 7 semestres com carga               
horária total de 428 horas-aula, buscamos trabalhar as quatro habilidades comunicativas, além de noções              
de cultura e civilização, permitindo que nosso público conclua o curso tendo uma visão da importância da                 
língua e sua estreita relação com a cultura do mundo hispânico. A partir de 2016 o curso básico de                   
espanhol, atendendo às configurações atuais do ensino de espanhol como língua estrangeira, passa a              
certificar por etapas, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, a saber:                 
Curso de Língua Espanhola – A1 (128 horas), Curso de Língua Espanhola – A2 (64 horas) e Curso de                   
Língua Espanhola – B1 (128 horas) e Curso de Língua Espanhola B2 (128 horas).  

Objetivos  

- Oferecer ao público em geral um curso de espanhol como língua estrangeira de excelência, permitindo                
aos alunos a obtenção do nível A1 de proficiência em Espanhol como Língua Estrangeira.  
- Ofertar um curso de espanhol voltado especialmente para a prática das 4 habilidades comunicativas;  
- Promover o acesso do público-alvo a variados documentos (orais, audiovisuais, iconográficos,            
multimodais, etc.) visando aperfeiçoar sua competência auditiva e, consequentemente, a linguística;  
- Aprimorar a produção oral e escrita espontânea dos alunos através de análises e discussões sobre os                 
documentos apresentados;  
- Possibilitar aos alunos atividades em grupo que envolvam atividades de dramatizações,            
proporcionando-lhes aulas essencialmente interativas;  
- Desenvolver a comunicação oral em diversos contextos de uso da língua espanhola entre os alunos                
participantes. 

Metas 

Formação do aluno de espanhol no nível A1 no que concerne às quatro habilidades comunicativas:               
compreensão e expressão oral e escrita.  

Metodologia 

Apoiando-nos em manuais de ensino de ELE, livro de conjugação, gramáticas e dicionários bilingues e               
monolingues (português/espanhol-espanhol/português e espanhol/espanhol), e em documentos autênticos        
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que favorecem a prática da oralidade serão realizadas: 
- Atividades de compreensão oral global e específica;  
- Atividades de compreensão e produção escrita;  
- Leitura de documentos autênticos;  
- Identificação de gêneros conversacionais (face à face, telefônico, monólogo, diálogo, etc.);  
- Atividades de expressão oral visando a interação socioverbal entre os alunos;  
- Produção dirigida e livre de diálogos;  
- Atividades orais enfocando alguns atos da fala: expressão de opinião, sentimentos, obrigação,             
apresentação de ideias, emissão de julgamento e relatos de fatos, etc.;  
- Apresentação de materiais audiovisuais e iconográficos para complementação e concepção dos objetivos             
do curso.  

Ementa 

Introdução às situações prático-discursivas da língua espanhola mediante o uso de estruturas            
léxico-gramaticais básicas, simples e de uso habitual, de modo que o aluno de nível A1 seja capaz de                  
escrever (expressão escrita), falar (expressão oral e inter-relacional) e compreender (compreensão leitora e             
auditiva) o idioma, desenvolvendo as quatro habilidades comunicativas e sensibilizando o aluno para os              
aspectos sócio-culturais e interculturais das comunidades falantes desta língua. Conteúdo léxico e            
sócio-linguístico: Saludos y despedidas; nacionalidades; profesiones y herrmanientas; países         
hispanohablantes; números de 0 a 100; árbol genealógico; estado civil; adjetivos calificativos (descripción             
física y carácter); nombres de los objetos de una casa y características de un piso; la vivienda y la familia                    
en España e Hispanoamérica. Conteúdo gramatical: el alfabeto; signos de puntuación; masculino y             
feminino de nombres y adjetivos; verbos trabajar , vivir, llamarse y ser en presente; interrogativos y                
cuantificadores; plural de nombres y adjetivos; adjetivos posesivos (I); pronombres demostrativos; verbos            
regulares (–AR, -ER, -IR) en presente; artículos determinados; concordancia nombre adjetivo; adjetivos            
posesivos (II); verbos irregulares tener, salir y hacer en presente; diferencia entre ser y estar; verbos estar,                 
venir y poner en presente; locuciones adverbiales de localización 
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