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Professora: Gláucia Tardelli 

• Em sala de aula 
 

- Devemos pensar em um espaço de diálogo e aprendizagem. Por isso é fundamental que 
observemos: 
- Assistir às aulas com atenção; 
- Pontualidade e assiduidade (nada de atrasos ou de esquecer o livro de espanhol em casa); 
- Organização (livro, caderno e agenda sobre a mesa assim que a aula se inicia); 
- Disciplina (respeito às regras estabelecidas); 
- Interação positiva (contribuição por parte dos alunos); 
- Respeito (uso de linguagem positiva, tolerância às diferenças). 
 
Somente a partir destes princípios construiremos um ambiente capaz de propiciar o conhecimento 

e a educação. 
 

• Em casa 
 

Estabelecer a seguinte rotina de estudo: 
- Após assistir a aula da manhã com atenção, realizar a tarefa à tarde no mesmo dia tais como 
exercícios do livro, leitura, pesquisa; 
- Identificação das dúvidas e pontos que precisam ser compartilhados com o professor; 
- Acessar as videoaulas do Portal SAS a partir do código QR disponível no livro de espanhol; 
- Sintetizar o conteúdo estudado ao longo do curso para revisar conteúdos antes das avaliações; 
- Ter uma boa noite de sono evitando o uso de celular, computador, videogames, tv pelo menos 
uma hora antes de dormir. 

 

• Dicas de aprofundamento na língua: 
 

- Assistir a filmes, séries ou programas em espanhol, com legenda em espanhol; 
- Ouvir músicas em espanhol (Shakira, Juanes, Enrique Iglesias, Maná, etc.) 
- Ler histórias em quadrinhos em espanhol (Mafalda, Condorito, Mónica y sus amigos, etc.); 
- Acessar sites de ensino de língua espanhola ou ferramentas de consulta: 

www.rae.es 
www.conjugacion.es 
www.cvc.cervantes.es 
www.todohistorietas.com.ar 

 
- Para saber mais: 
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