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Língua Espanhola 2º Ano  

Atividade para quinta-feira (16 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: La ciudad – Lectura, resumo e interpretación. 

 

RECADO: 

Essas atividades serão cobradas e avaliadas quando voltarmos para sala de 

aula. Por favor, façam as correções e confiram seus resultados.  

Obrigada. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 2ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

I-) Leia a página de abertura da unidade 2 (apostila módulo 10) “La ciudad”.  
 
II-) Leia a página 18, e depois responda às perguntas da 19 que estão na parte 
superior da página em tópicos. (As respostas são pessoais, responda no 
caderno).  
 

III-) LECTURA: faça a leitura do texto “Pensar la ciudad como un Pueblo”. 

Depois, resuma o texto com o mínimo de 15 linhas e o máximo de 30 linhas. O 

resumo deve estar em Espanhol, por isso, quando não conseguirem se 

expressar, usem um dicionário, internet ou podem tirar dúvidas comigo. O 



resumo deve ficar arquivado no caderno, com data, para possível avaliação 

posterior. 

 

IV-) Responda às perguntas da página 22, número 1 ao 4 sobre o texto resumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correção das atividades do dia 13-04 

Correção página 13 até 15 
 
1. a 
2. d 
3. e 
4. d 
5. c 
6. a 
7. d 
8. d 
9. Urbanidad se refere ao saber viver socialmente, tomando como base o 
respeito ao próximo. É necessário voltar a praticar os atos de civilidade. 
 
10. No passado, as pessoas aprendiam desde cedo, em suas casas, como se 
comportar socialmente. Nos dias atuais, muita gente se esquece de tratar o outro 
de forma cordial. Um dos marcadores do passado: “Desde que era pequeña, 
entonces”; marcador do presente: “Hoy en día”. 
 
11. Duas das ações dos pais:  
*ensinar aos filhos o que é respeito, compreensão, confiança 
*dar exemplos de civilidade 
*dar responsabilidade às crianças nas tarefas de casa 
*comentar as notícias que abordem o tema civilidade, fazendo-os refletir sobre o 
que está bem e o que não está no comportamento visto. 
Ações da comunidade: 
*realizar campanhas educativas periodicamente 
*reforçar os hábitos de urbanidade periodicamente 
 



12. Escrever um texto que fala sobre a necessidade dos bons modos. Dois dos 
termos: 
*os 
*a todos 
*vuestro 
 
13. c 
 
 


