
 

Actidades de español.  

Libro 5  

TAREA 1 

Tema: Nacionalidades 

Páginas  21 – 22 y 24  

Orientações  

1º Escute a faixa 3 (Pista 3) três vezes antes de realizar esta atividade. 

2º Logo no seu livro complete os espaços vazios com as nacionalidades (Gentilicios) e os 

nomes dos países. Atividade 14 das páginas 21 - 22 

3º Volta a escutar a faixa e verifica tuas respostas (forma escrita correta em espanhol) 

4º Consulte a Transcrição do texto para ver se está todo CERTO!!!   ANEXO 01 

5º Termine de completar a atividade 17 da página 24 (PAÍS – CAPITAL - GENTILICIO) 

 

TAREA 2  

Tema: Los útiles escolares y los objetos en el aula  

Página: 30   

Orientações  

1º Escute a faixa 4 (Pista 4) três vezes antes de realizar esta atividade. 

2º Observa na tabela o vocabulário dos objetos de uma sala de aula e escreva o 

significado de cada palavra.  

3º Volte a seu livro (Página 30 / atividade 2) e complete os espaços vazios com as palavras 

em espanhol “Los útiles escolares y los objetos en el aula” CUIDADO COM A ESCRITA DAS 

PALAVRAS EM ESPANHOL!!!!  

4º Escute a faixa 4 mais uma vez e marca as respostas certas (Página 30 / atividade 3) 

5º Consulte a Transcrição do texto para ver se está todo CERTO!!!   ANEXO 02 

X    ENSINO FUNDAMENTAL                 x    ENSINO MÉDIO                           ANO:  6º 

DISCIPLINA: Español 

AVALIAÇÃO 

PARCIAL 

2ª CHAMADA 

DIVERSAS 

INTERVENÇÃO 

FINAL  

RECUPERAÇÃO 

PROFESSOR (A): Héctor 

ALUNO (A):  

DATA: 23 – 03 - 2020 VALOR:  NOTA:  



Los útiles escolares y los objetos en el aula 

mochila  

escritorio  

lápiz  

ventana  

bolígrafo – lapicero***     

borrador – goma ***  

pizarra  

reloj  

cuaderno  

tiza  

puerta  

basurero  

pupitre carteira  

cartuchera – estuche ***  

libro  

basurero  

cartel  

 *** As duas palavras são usadas em espanhol depende da região ou país 
 

TAREA 3 

 Tema: Como presentarnos en español 

Página: 31 - 32 

Orientações  

1º Ler o texto da página 31 

2º Se possível e pedindo licença a teus familiares assiste a este vídeo   

Como presentarnos en español   https://youtu.be/0QawbF2-dDA 

3º Faça as atividades online Saludos y despedidas em  https://youtu.be/m6MqMC7HSII 

4º Completa  para conocerte mejor (Mira la presentación del profesor de español en ANEXO 3) 

- ¡HOLA! 

- Me llamo 

- mis apellidos son  

- Soy  

- Soy  

- Mi apodo es  

- Tengo          años  

- vivo en  

- Me gusta mucho  

- ¡Hasta luego! 

 

https://youtu.be/0QawbF2-dDA
https://youtu.be/m6MqMC7HSII


ANEXO 01                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 03 

 

- ¡HOLA! 

- Me llamo Héctor  

- Mis apellidos son Villanueva Miranda 

- Soy peruano 

- Soy profesor 

- Mi apodo es hectorino (é assim que me chaman os meus amigos) 

- Tengo     42     años  

- vivo en Sete lagoas 

- Me gusta mucho leer, cocinar y enseñar español 

- ¡Hasta luego! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


