
                                                                     

  

 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 8º ANO – ESPANHOL 
 

AULAS DA SEMANA DE 02/06/2020  
 
Professoras: Elisa Cruz 
 
Área do conhecimento: Linguagem oral e escrita 
 

Conteúdos:  Correção dos exercícios do livro, páginas 76 até 79; 
                   Páginas 80 até 86 (exercícios – vocabulário e verbo doler). 
                    
Habilidades: - Identificar similaridades e diferenças entre a língua espanhola e a língua 
materna/outras línguas 
- Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua 
espanhola. 
- Construir repertório lexical relativo ao tema doenças. 
- Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto 
- Organizar ideias, selecionando – as em função da estrutura e do objetivo do texto. 
- Produzir textos escritos em língua espanhola 
- Compreender o uso do verbo doler 
- Conhecer o vocabulário relacionado ao diálogo entre médico e paciente, doenças e seu 
sintomas. 
- Aplicar os conhecimentos adquiridos para comunicar-se em espanhol. 
 
Videoaulas: Vídeo – verbo doler 
 
Vídeos complementares: Vocabulário : enfermidades 
https://www.youtube.com/watch?v=v-gsAGP67E0 
 
Corpo humano e verbo doler: https://www.youtube.com/watch?v=ro4AxX_Bmys 
 
Verbo Doler: música “Corazón Espinado” 
https://www.youtube.com/watch?v=d8C9IohYrHg&list=RDd8C9IohYrHg&start_radio=1&t=65 
 
Atividades: Atividade proposta nas páginas 80 até 86 do livro didático SME. 
  Escutar a música “Corazón espinado” – Maná e observar o uso do verbo doler. 
Letra da música: anexo 1 

                                       
Encontro (s) online: Terça-feira, dia 02/06/2020, às 11:00. 
      ID: 714-359-7235  Senha: 3TjPST 
  
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom.  

Bons estudos!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v-gsAGP67E0
https://www.youtube.com/watch?v=ro4AxX_Bmys
https://www.youtube.com/watch?v=d8C9IohYrHg&list=RDd8C9IohYrHg&start_radio=1&t=65


                                                                     

  

 
 
 
 
 
Anexo 1: 
 
Corazón Espinado 
 
Esa mujer me está matando 
Me ha espinado el corazón 
Por más que trato de olvidarla 
Mi alma no da razón 

Mi corazón aplastado (esmagado) 
Molido y abandonado 
A ver, a ver, tú sabes, dime, mi amor 
¿Cuánto amor, y que dolor nos quedó? 

Ahh-ahh-ay, corazón espinado 
Como duele, me duele no amar 
Ahh-ahh-ay ,como me duele el amor 

Y como duele, como duele el corazón 
Cuando uno es bien entregado 
Pero no olvides mujer que algún día dirás 
Ay-ay-ay, como me duele el amor 

Ahh-ahh-ay, corazón espinado 
Como duele, me duele no amar 
Ahh-ahh-ay, como me duele el amor 

 
 
 


