
          Este roteiro tem como objetivo orientá-lo nos estudos de recuperação. 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 uma atividade a ser realizada em casa durante o período de preparação 
para a prova. 

          Para que você tenha um bom desempenho nesta recuperação, recomendamos um estudo diário e regular e a 
realização completa e precisa da atividade indicada neste roteiro. 
          É muito importante, neste processo, a sua disposição para recuperar seu desempenho acadêmico, o que pressupõe 
esforço, disciplina, organização e responsabilidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I – INTRODUÇÕES 

   II - INFORMAÇÕES GERAIS 

    

    III - CONTEÚDO A SER ESTUDADO:  

   IV - ORIENTAÇÕES DE ESTUDO ESPECIFICAS DA DISCIPLINA: 
 
¡BUEN  TRABAJO! 

¡SALUD Y PAZ! 
 

 

Nota: 

• Data das provas: 20, 21 e 22 de setembro (o cronograma com o dia e o horário de aplicação da prova de espanhol 
será divulgado em sua sala e no site do colégio). 

• Valor do trabalho: 10 pontos. 
• Valor da prova: 22 pontos. 
• Natureza da prova: prova com aproximadamente 50% do valor em questões abertas e 50% em questões de múltipla 

escolha. 
• O trabalho deve ser entregue no início do horário de aplicação da prova. 

Género: tapa y sinopsis de película. 
• Vocabulário: familia. 
• Objetivo: hablar sobre mi familia y entender que no hay familia modelo sino modelos de familia. 

Gramática: 
• Pronombres: sujeto y posesivo. 
• Verbos en infinitivo y presente de indicativo (regulares). 
• Las tres conjugaciones en español y su desinencia. 

          
 

 
 

O educando deve: 
• Realizar este trabalho de recuperação que está orientado para prepará-lo para a prova de recuperação. 
• Fazer uma lista de vocabulário para ajudá-lo nas respostas das questões abertas. 
• Resumir a matéria de estudos gramaticais indicada neste roteiro, citando exemplos.  
• Refazer os exercícios da unidade xxxxxxx do livro didático de espanhol “Cercanía Joven”. 
• Registrar suas dúvidas num caderno e esclarecê-las em casa e no plantão de recuperação. 
• Refazer todas as provas da etapa dedicando especial atenção as questões que errou. 
• Utilizar livro didático, caderno, dicionário, atividades avaliativas da 2º etapa e outros recursos que julgar 

necessário para fazer o trabalho de recuperação. 
• Utilizar dicionário de espanhol para fazer a prova de recuperação.    
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CUESTIÓN 09 (Valor: 0,3) 
Escribe los números que están en los paréntesis por extenso. 

 
 
a) Mi hermana tiene (24)  años. 

b) Vivo en la calle Arenal, número (38)    

c) El abrigo de María costó (13)  pesos. 

d) Yo tengo (17)  años. 

e) La falda de Sara cuesta (19)  euros 
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