
 Planejamento Anual 

 9° ano  Ensino Fundamental II  2022 

 Disciplina: Espanhol  Professora: Thais Boueri 

 Objetivos da gerais 
 ●  Comunicar - se (Compreender, ler, falar e escrever) na língua espanhola. 
 ●  Praticar a língua em diálogos entre os companheiros de sala e com a professora. 
 ●  Conhecer a cultura e os costumes dos diferentes países de língua espanhola. 
 ●  Acrescentar o vocabulário do espanhol. 
 ●  Adquirir noções da gramática espanhola. 

 Objetivos específicos 
 ●  Reconhecer a importância que tem alguns animais nos tratamentos de doenças; 

 nomear alguns animais; falar de fatos passados sucedidos em diferentes 
 períodos de tempo; identificar a algumas espécies de extinção, assim como 
 presentear possíveis soluções para frear-lo. 

 ●  Reconhecer as principais causas da degradação ambiental; identificar ações que 
 se podem realizar para reverter os danos feitos ao planeta; falar de ações 
 habituais no passado; falar sobre o começo e final de uma ação. 

 ●  Identificar alguns meios de comunicação utilizados atualmente; falar de futuro e 
 formular hipóteses sobre como serão os meios de comunicação futuramente; 
 comunicar-se em espanhol por telefone. 

 ●  Identificar as características de gêneros relacionados com a literatura e cinema; 
 relacionar eventos no passado. 

 Conteúdos do 1º trimestre 
 ●  Revisão dos principais conteúdos do 8º ano. 
 ●  Os animais 
 ●  Usos dos Pretéritos Indefinido e perfeito 
 ●  Locução verbal de obrigação 
 ●  Identificar algumas espécies de animais em extinção 
 ●  Pretérito Imperfeito (regulares e irregulares) 
 ●  Locução verbal que expressa começo e final de uma ação 
 ●  O meio ambiente 
 ●  Tipos de lixos recicláveis 
 ●  Gêneros textuais: fábula e informe 

 Conteúdo do 2º trimestre 
 ●  Os meios de comunicação 
 ●  Futuro imperfeito (regulares e irregulares) 
 ●  O artigo neutro LO 
 ●  Falar pelo telefone 
 ●  Gênero textual: o artigo de opinião 

 Conteúdo do 3º trimestre 
 ●  A literatura; o livro, o cinema 
 ●  Pretérito mais que perfeito 
 ●  Relacionar eventos do passado 



 ●  Formação dos superlativos 
 ●  Conjunções concessivas 
 ●  Gêneros literários e cinematográficos 
 ●  Gênero textual: crítica 

 Avaliação 
 Entende-se este processo de maneira formativa e contínua, deste modo, os estudantes 
 e as estudantes serão avaliados a todo momento, por meio de atividades orais, escritas, 
 auditivas e de leituras. Realizarão: trabalhos individuais, em dupla ou grupos. A 
 cooperação, organização e empenho são aspectos fundamentais para que se tenha 
 um resultado satisfatório no final do ano letivo. 


