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Apresentação

O Curso de Língua Espanhola - A2 é um projeto de extensão ofertado 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 A2 do Quadro Comum Europeu de
Referências para as Línguas. Constituindo-se de 64 h/a, distribuídas em um semestre letivo, o presente
curso permitirá que os alunos sejam capazes de compreender frases e expressões de uso frequente
relacionadas com áreas de experiência que lhe sejam especialmente relevantes ( informação básica sobre
si mesmo e a família, compras, lugares de interesse, ocupações, etc.), bem como saber comunicar-se para
desenvolver tarefas simples e cotidianas que requeiram conhecimentos simples e diretos de informação
sobre questões conhecidas e/ou habituais, além de saber descrever ações simples no passado e seu
entorno e necessidades imediatas.

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 A2 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 A2 no que concerne às quatro habilidades comunicativas:
compreensão e expressão oral e escrita.
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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
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 a 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

Aprofundamento das 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 A2 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: actividades turísticas (turismo en hispanoamérica); partes del cuerpo humano; salud (la
salud en España); estados de ánimo; los medios de comunicación (la prensa en español); muebles y
objetos de un despacho; pintura (grandes pintores); viajes (grandes navegantes, siglo XVI). Conteúdo
gramatical: perífrasis (ir a + infinitivo, tener que + infinitivo, hay que + infinitivo, deber + infinitivo); uso de por
qué y porque; marcadores temporales; pronombres complemento directo y reflexivos; marcadores de
frecuencia; verbos doler y poder; frases condicionales; pretérito perfecto compuesto y sus marcadores
temporales; pronombres y adjetivos indefinidos; verbos regulares e irregulares (pretérito perfecto simple);
complemento directo e indirecto; pretérito imperfecto; estructuras comparativas y pronombres posesivos.

Referências

HERMOSO, Alfredo - Conjugar es fácil en español de España y de América (qualquer edição)
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas : aprendizaje, enseñanza, evaluación. Instituto
Cervantes, 2002.
Dicionário Espanhol/Português- Português/Espanhol (qualquer edição)
Dicionário Espanhol/Espanhol (qualquer edição)
Manual de ensino de espanhol (Nível A2)
HERMOSO, Alfredo. Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, nova edição.
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