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PLANO DE DISCIPLINA 
 

Disciplina: Espanhol Instrumental 

Carga Horária Total:  
45 horas 

Carga Horária Teórica: 
30 horas 

Carga Horária Prática: 
15 horas 

 
 
 

EMENTA 
 
Introdução das estruturas gramaticais básicas da Língua Espanhola necessárias à leitura e à compreensão 
de textos escritos, tendo em conta a área acadêmica em foco; Vocabulário específico voltado ao universo 
do vinho; Compreensão auditiva e expressão oral básica à comunicação.  
 
 

 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral  
Demonstrar competências e habilidades necessárias à expressão oral básica e à compreensão de textos 
escritos, relacionados à área de estudo, com utilização de estratégias comunicativas adequadas ao objetivo 
proposto e que permitam acrescentar conhecimentos e qualificação à sua área profissional de viticultura e 
enologia.  
 
 
 
Objetivos Específicos  
- Ler e interpretar textos utilizando estratégias de leitura adequadas ao objetivo proposto. 
- Familiarizar-se com termos e vocabulário específico do universo da viticultura y enologia. 
- Conhecer aspectos linguísticos e estruturas básicas da Língua Espanhola, com atenção a aqueles 
particularmente problemáticos para o falante da Língua Portuguesa.   
- Ouvir e compreender as informações faladas, lidas y cantadas.  
- Comunicar-se, utilizando expressão oral de uso frequente, em contextos simples e cotidianos. 
- Utilizar adequadamente o dicionário (bilingue / monolíngue) e eleger o sentido mais adequado para cada 
contexto entre as diferentes acepções.  
 
 
 
 

 
 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aulas Teóricas/Práticas  
 
1. O idioma espanhol e sua relevância (2 horas) 

A importância da Língua Espanhola para os estudantes do Curso de Viticultura e Enologia. 
Saudações, despedidas e expressões de uso cotidiano. 

 
2. O idioma espanhol: origem, história e importância (2 horas) 

A Língua Espanhola: origem, história e informações culturais. Texto: “¿Español o Castellano?” 
A utilização do dicionário monolíngue /bilingue. 
Estratégias de leitura e compreensão de textos. 

 
3. O vinho (2 horas) 

Introdução: “El vino”. 
O alfabeto espanhol. 
Fonética e ortografia – os sons vocálicos (a/e/o) e consonânticos:  b/v; ch / g/j /  h /  l/ll /  ñ /  r/rr / 
s / y / z. 
Los artículos definidos e indefinidos; Contração e combinação dos artigos.  

 
4. Morfologia geral da videira (2 horas) 

Esquema geral de uma videira: aspecto geral da cepa; tronco e ramos; sistema radicular. 
Fonética e ortografia: os sons consonânticos: d / f / k / m / n / p / q / t / w / x. 
Os possessivos 

 
5. Esquema do ramo de uma videira (2 horas) 

Esquema do ramo e folha da videira; Gemas. 
O fruto de videira. 
Os demonstrativos. 
As preposições. 

 
6. Desenvolvimento e produção da videira  (2 horas) 

Ciclo vegetativo da videira. 
Os numerais cardinais. 

 
7. Frutificação e crescimento das bagas (2 horas) 

As estações e os meses do ano; os dias da semana. 
As cores. 

 
8. A condução da videira (2 horas) 

O controle da produção.  
A viticultura sustentável. 
Os indefinidos. 

 
9. Avaliação escrita I (2 horas) 

Realização de avaliação escrita I. 
 
10. A viticultura sustentável (2 horas) 

A viticultura sustentável e a preservação dos solos. 
Os advérbios. 

 
11. A biodiversidade e a produção do vinhedo (2 horas) 

A importância da biodiversidade. 
Os falsos cognatos “Los heterosemánticos”  



 

12. “El terruño” – “Terroir” (2 horas) 
Características específicas do vinho segundo sua região de produção.  
Palavras de gênero distinto: espanhol x português - “Los heterogenéricos”. 
Palavras de tonicidade distinta – espanhol x português “Los heterotónicos” 

 
13. As regiões vitivinícolas espanholas (trabalho em grupo) (2 horas) 

Apresentação das principais regiões vinícolas da Espanha;  
As principais variedades cultivadas (uvas);  
Características dos (principais) vinhos da região – “el terruño” 
Harmonização – “Maridaje”. 

 
14. As regiões vitivinícolas hispano-americanas. (trabalho em grupo) (2 horas) 

Apresentação das principais regiões vinícolas dos países hispano- americanos;  
As principais variedades cultivadas (uvas);  
Características dos (principais) vinhos de cada região – “el terruño”;  
Harmonização – “Maridaje”. 

 
15. A matéria prima: da uva ao vinho (2 horas) 

Da baga ao suco de uva. 
As conjunções. 

 
16. Os compostos aromáticos da uva e do vinho (2 horas) 

Propriedades das moléculas de qualidade. 
Aromas de qualidade – defeitos organolépticos. 

 
17. Análise enológica (2 horas) 

Por que analisar um vinho? 
Adjetivos. 
Pronomes pessoais e presente do indicativo: verbos regulares e irregulares. 

 
18. O vinho e seu rótulo (2 horas)  

Alguns passos para ler um rótulo. 
Pretérito do indicativo – verbos regulares: “indefinido, imperfecto, perfecto compuesto” e os 
marcadores temporais. 

 
19. Razões para tomar um vinho (2 horas) 

Benefícios do vinho. 
Pronomes complementos: diretos e indiretos. 

 
20. Avaliação escrita II (2 horas) 

Realização de avaliação escrita II. 
 
21. Harmonização – “Maridaje” (trabalho em grupo) (2 horas) 

Harmonização alimentos/comidas e vinho. 
 
22. Harmonização – “Maridaje” (trabalho em grupo) 

Harmonização alimentos/comidas e vinho. 
 
23. Como guardar vinho em casa (2 horas) 

Avaliação do semestre. 
Futuro do indicativo. 

 

 

 



 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
- Aulas expositivas dialogadas com utilização de projetor, tv, aparelho de som, cartaz/figuras e/ou quadro 
branco e pincel.  
 
- Prática de expressão oral e escrita: aluno x professor, aluno(s) x aluno(s) através da comunicação em 
sala de aula e/ou em atividades específicas orais e escritas (trabalhos e avaliações). 
 
- Práticas de compreensão oral e escrita: ouvir diálogos, documentários, entrevistas e músicas; ver e ouvir 
vídeos; leitura e compreensão/interpretação de textos. 
 
 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

(Instrumentos e valores) 
 
1ª Avaliação escrita: Valor: 0 a 10. 
2ª Avaliação escrita: Valor: 0 a 10. 
3ª Avaliação: Apresentação de trabalho em grupo: Valor: 0 a 5. 
4ª Avaliação: Apresentação de trabalho em grupo: Valor: 0 a 5. 
 
Observação: 
- As avaliações escritas poderão trazer diversos tipos de questões, como de múltipla escolha, objetiva, 
dissertativa, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, associação e referência a parágrafos, tradução 
português x espanhol e vice e versa. Elas buscam avaliar a habilidade de compreensão e interpretação de 
textos e o conhecimento de vocabulário e gramática da Língua Espanhola. 
- Quanto à apresentação de trabalhos, será avaliada a expressão oral em Língua Espanhola, o 
conteúdo/material apresentado e o conhecimento do assunto. 
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