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I – INTRODUÇÃO
Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação final. Ele consta de informações
gerais, uma lista de conteúdos contendo temas significativos e habilidades básicas para a continuidade dos
seus estudos, algumas orientações de estudo específicas da disciplina e de preparação para o trabalho a
ser realizado em sala de aula, na presença do professor, e para a prova.
Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e
a observação das orientações indicadas neste roteiro.
É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que
pressupõe esforço, disciplina, organização e responsabilidade.
II – INFORMAÇÕES GERAIS
 O sistema da Recuperação Final consta de duas atividades:
Trabalho - Valor: 30 pontos. O trabalho será realizado no Colégio, sob a supervisão do Professor,
conforme orientações dadas no Plantão de Recuperação.
Prova - Valor: 70 pontos
 Datas e horários de realização do Trabalho e da Prova: o cronograma com os horários de realização do
trabalho e aplicação da prova é divulgado no Plantão de Recuperação e estará afixado nas salas de aula
e nos corredores do Colégio.
 Bibliografia: material didático utilizado durante o ano letivo em curso: livro-texto (Espacio Joven A2.1),
caderno de anotações usado durante o ano letivo, as folhas entregues em sala, o dicionário de espanhol
e os exercícios diversos (é interessante rever também as provas realizadas durante o ano).
 Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões
de múltipla escolha.
 Duração de cada prova: 120 minutos
III – CONTEÚDO A SER ESTUDADO:
Temas e tópicos:
• Texto e interpretación;
• Los números cardinales - Unidad 1;
• Las estaciones del año, los meses del año y los días de la semana - Unidad 2;
• Los verbos en Pretérito perfecto (regulares e irregulares) - Unidad 3;
• Los medios de transportes – Unidad 4;
• Los preposiciones - Unidad 4;
• Los verbos en Pretérito indefinido (regulares e irregulares) - Unidad 4;
• Los adverbios Muy y Mucho;
• Los verbos Estar + gerundio – Unidad 5;
• Los verbos en Pretérito imperfecto - Unidad 6;
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• Usar correctamente las estaciones, los meses del año y los días de la semana;
• Identificar los medios de transportes;
• Escribir una biografía;
• Expresar en pasado reciente;
• Narrar historias en pasado con detalles;
• Escribir los números cardinales de forma correcta;
• Usar correctamente los verbos estar + gerundio;
• Usar correctamente las preposiciones;
• Usar correctamente Muy y Mucho.
IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA
Orientações gerais:
• Resumir a matéria de estudos gramaticais indicada neste roteiro, citando exemplos.
• Refazer os exercícios do livro "Espacio Joven A2.1" de espanhol.
• Registrar suas dúvidas em um caderno e esclarecê-las.
• Ter em mãos todas as provas que fez durante as etapas e refazê-las novamente analisando com mais
atenção às questões que errou.
• É necessário que o aluno tenha em mãos o material de consulta, livro, dicionário (3 em 1 Espanhol) e o
caderno de espanhol para a elaboração do trabalho.
• As datas e horários dos trabalhos e provas de recuperação serão divulgados pela coordenação.
Orientações de pesquisa e de estudo:
• Buscar ler diferentes textos, em espanhol, na Internet sobre os temas estudados durante o ano letivo.
• Pesquisar na internet, em livros paradidáticos o vocabulário estudado nas unidades do livro “Espacio
Joven A2.1”.
• Buscar na internet jornais de diferentes países de fala espanhola. Assim poderá praticar a leitura de textos
autênticos.
• Identifique as idéias centrais, grifando-as.
• Verifique se compreendeu o que leu.
• Registre em um caderno as suas dúvidas.
• Faça um pequeno resumo.
• Refaça as provas.
• Refaça os exercícios.
• Planeje o seu estudo: levante suas necessidades e organize um horário.
BOM TRABALHO.
SAÚDE E PAZ!
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