!
COLÉGIO DE SANTA DOROTEIA

CLUBE DE ESPANHOL - NÍVEL AVANÇADO
2019/2020 - Professor: João Chaves
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O clube de espanhol pretende ser um espaço lúdico-pedagógico onde os seus
membros aprenderão o nível avançado da língua espanhola através de actividades
divertidas e interactivas ao mesmo tempo que aprendem a dominar as ferramentas
da língua.
Os membros do clube aprenderão a expressar-se na língua espanhola realizando tarefas, exercícios e jogos lúdicos que se prendem não só com a língua espanhola mas que também visam a interacção com os colegas através de actividades em grupo.
Utilizar-se-ão músicas, filmes, séries e jogos para realçar nos alunos o gosto
pela língua espanhola e pela sua aprendizagem num formato que pretende ter objetivos pedagógicos e de aquisição de conhecimentos sem o formato de aula mas
que levará, no entanto, ao domínio da língua estudada.
Para verificar a aquisição dos seus conhecimentos os membros do clube realizarão também exercícios e actividades de grupo específicas que demonstrarão as
matérias interiorizadas ao longo do desenrolar do clube.
Caso se verifiquem dificuldades em algum dos pontos abordados estes serão
retomados pelo professor e os alunos serão esclarecidos individualmente com o
apoio do docente e dos colegas que já dominam a respectiva matéria para que
exista uma consciência de grupo e de clube em que todos os membros atinjam um
único objectivo: o sucesso de todos. O lema do clube de espanhol será, pois,
“aprender brincando em equipa”.

PROGRAMA NÍVEL AVANÇADO (IV)

CONTEÚDOS FUNCIONAIS: situações de comunicação
✭ Pedir e dar conselhos; recomendar.
✭ Definir objectos; descrever o que conhecemos, procuramos, desejamos…
✭ Falar do futuro em contraste com o presente e o passado.
✭ Fazer planos e projectos
✭ Expressar finalidade, condições, causa e justificação.
✭ Pôr-se no lugar de outro.
✭ Expressar concessão e consequência.
✭ Contrastar e corrigir afirmações.
✭ Transmitir informação de outras pessoas com mudança de tempo e lugar.
CONTEÚDOS GRAMATICAIS
✭ Formas de pedir conselhos e de aconselhar.
✭ Verbos de influência + “subjuntivo”.
✭ “Pretérito imperfecto de subjuntivo”.
✭ Concordâncias verbais.
✭ Descrição de pessoas e coisas que conhecemos, desejamos, necessitamos, procuramos ou desconhecemos.
✭ Contraste Ser/Estar.
✭ Os relativos.
✭ Expressão de tempo; relações temporais, finalidade ou propósito.
✭ Expressão de condições, causas, concessões ou consequências.
✭ Preposições.
✭ Estilo indirecto: transformações verbais e pronominais.
CONTEÚDOS TEMÁTICOS
✭ O mundo “hispano hablante”.
✭ O Espanhol língua de comunicação: diferenças e semelhanças entre países.
✭ Coloquialismos e marcas relevantes dos vários tipos de “espanhol”.
✭ O mundo das viagens e o contacto com o outro em espanhol.
✭ A(s) cultura(s) hispana(s).
✭ A História hispana
✭ Os aztecas e os incas.
✭ Particularidades da Argentina : el “acento” y el “voseo”.

POSSIBILIDADES DE HORÁRIO:

5ªS das 16:30 às 17:15H ou outro horário a combinar pessoalmente com o professor tendo
por base as disponibilidades dos alunos e professor.

