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Espanhol 6º Ano  

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

 

 

Para empezar:  

Actividad 1: Pág.: 50 

Gaturro 

 

Gaturro es una serie de libros argentinos escritos por Cristian Dzwonik. La serie tiene más 

de 50 libros, entre historias y pequeñas novelas. Se lanzó una adaptación cinematográfica 

en septiembre de 2010 y se lanzó un mundo virtual para niños, llamado Mundo Gaturro, 

también en 2010. 

Para iniciarmos a tira do gaturro. 

 Na tira de gaturro: o gato e o peixe o que estão comemorando o que?, o 

que gaturro quis dizer quando falou “ tampoco le queda outra opción, 

pobre” ?  

 “ Vos” é o “tú” em espanhol usado na Argentina  

Después contesta a las preguntas.  

1, 2 e 3.   

 

Pág.: asignaturas: disciplinas escolares (assuntos).  

Para empezar: ¿Que asignaturas escolares te gusta más?   

 Ler o texto e traduzi-lo no caderno com ajuda do dicionário. 

 Depois de traduzir o texto “contesta a las preguntas” 1 e 2  

ATIVIDADE 1: é para escrever quais são as disciplinas preferidas das três 

pessoas que responderam às perguntas. 

ATIVIDADE 2: em vez de perguntar no colégio como está escrito na atividade 

pergunte para seus familiares e complete o quadro. 



Nome, disciplina preferida, por quê? hoje sua profissão tem alguma relação 

com as disciplinas que gostava no colégio   

  

Qualquer dúvida estou à disposição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respostas de espanhol: dia 14/04  

 

Págs.: 46 e 47 

 

Página: 46  

São respostas pessoais, pois tem que descrever você mesmo e uma pessoa de 

sua família. 

Página: 47  

Tradução das palavras do quadro  

Borrador: apagador 

Ordenador: computador 

Grapadora: grampeador  

Papelera: cesto de lixo 

Pizarra: quadro negro 

Proyector multimedia: Projetor de multimídia 

Botella de agua: garrafa de água  


