
 

Actidades de español.  

Libro 6  

TAREA 1 

Temas: Conociendo Colombia  / Comprensión auditiva  - Los números – ¡Cómo decir la hora! 

Páginas  27, 28 / 30 - 31 

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 palavras que estão faltando.  

Atividade 30 página 27  

3º Volta a escutar a faixa e verifique as respostas (forma escrita correta em espanhol) 

4º Termine de completar as atividades 31 até 33 das páginas 27 e 28 (consulta um dicionário 

virtual para saber o significado das palavras em espanhol) 

Indico este: https://www.wordreference.com/espt/subrayar 

 

5º ler o texto: Guía turística da página 30 em seguida faça as atividades de 1 a 4 da página 

31 (consulta um dicionário virtual para saber o significado das palavras em espanhol) 
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TAREA 2  

Tema: Los medios de transporte 

Página: 35 - 36  

Orientações  

1º Faça as atividades 11 e 12 da página 35 completando com o vocabulário sobre “Los 

médios de transporte” 

Carro – Coche 

Metro 

Avión 

Ómnibus – Autobús 

Tren 

2º Faça as atividades de 13 até 17 das páginas 36 e 37. Respostas em ESPANHOL 

3º Escute a faixa 5 (três vezes) e acompanhe no seu livro e observe como é que escrivemos 

os números em espanhol. Escuchar y repetir ok... 

4º Escreve os números em espanhol. 

Los números cardinales 
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5º Com licença e conversando com teus familiares intenta fazer as atividades 

online sobre ¿Cómo decimos la hora em español? no seguinte site. 

https://www.profedeele.es/actividad/funciones/la-hora/ 

6º Finalmente faça as atividades das paginas 38 e 39. 

 

¡Nos vemos! 

 

https://www.profedeele.es/actividad/funciones/la-hora/

