EDUCAÇÃO CORPORATIVA
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS TRABALHADORES
Série Educação Num Clique
Curso:
Espanhol I
Modalidade:
Presencial

Carga Horária:
30 horas

Ementa:
Introdução ao mundo hispânico
• Expressões usuais para cumprimentos/Expressões usuais para despedidas
• Alfabeto/Pronomes pessoais: Tú X Usted; uso formal e informal
• Pronomes interrogativos/ Pronomes complementos
• Grafia espanhola do nome de alguns países e algumas cidades
• Noções básicas de fonética: “r”, “rr” “z” e “c”
• Apresentações/ Informações pessoais/ Nacionalidades
• Presente do Indicativo verbos regulares da 1ª conjugação –ar (llamarse, trabajar,
etc.)
• Uso e formação dos verbos ser e estar, no Presente do Indicativo
• Fonética: “a” “e” “o” “b” “v” “d” “j” “g” “ch” “s” “t” “l” “y” e “ll” “x”
• Costumes do mundo hispânico na hora de cumprimentar
• Pronome demonstrativos/Datas/ Meses/Dias da semana/Profissões/Vestimenta
• Pronomes possessivos/Verbo tener, no Presente do Indicativo
• Parentescos/ Partes do corpo humano
• Contato e ajuda às pessoas com capacidades diferentes
• Artigos definidos/Artigos indefinidos/ Preposições/ Contrações
• Expressões para descrever: pessoas, objetos, seres vivos
• Vocabulário básico de animais
• Diferenças físicas entre homens e mulheres
• Haber e tener: diferenças entre hay e tiene.
• Presente do Indicativo dos verbos regulares da 2ª conjug. –er (vender, etc.) • Casa:
cômodos, móveis/ Dicas sobre Feng Shui/Dicas para alugar uma casa
• Verbo gustar no Presente do Indicativo/ Números/ Cores
• Expressões usuais para compra e venda, principalmente, de roupas
• Informação sobre vestimenta típica do gaucho argentino
• Expressões usuais para chamadas telefônicas/ as horas
• Verbo querer, Pres. Indicativo/ Verbo ir, Presente do Indicativo
• Reflexões sobre as razões para aprendizado do Espanhol
• Verbos pronominais/Períodos do dia/Verbo estar + gerúndio
• Vocabulário sobre esportes populares em alguns países
• Expressões relacionadas às funções de pedir e servir
• Formação do Gerúndio irregular: e – i / o – u/Apócope muy
• Vocabulário dos elementos da mesa/Vocabulário

Contatos das Regionais:
BLUMENAU: (47) 3231.5261
BRUSQUE/ITAJAÍ: (47) 3354.1862
EXTREMO OESTE: (49) 3321.7436
GRANDE FLORIANÓPOLIS: (48) 3381.9136
JARAGUÁ DO SUL: (47) 3372.9407
JOINVILLE: (47) 3431.6158
MEIO OESTE: (49) 3531.3622
OESTE: (49) 3441.3915
PLANALTO NORTE: (47) 3631.1742
RIO DO SUL: (47) 3531.2234
LAGES: (49) 3221.3714
CRICIÚMA: (48) 3437.2403
DIREÇÃO REGIONAL: (48) 3332.3408

