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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo tem como objetivo discutir questões relacionadas à importância 
da leitura e a sua relação com as novas tecnologias e as novas gerações. Os 
alunos terão contato com diferentes gêneros discursivos como, por exemplo, 
reportagens, videoblogs, capas de livros, notícias e publicações de um canal 
na internet. Do ponto de vista gramatical, os alunos trabalharão com os ver-
bos conjugados no Pretérito Perfecto Simple (Indefinido) e Pretérito Perfecto 
Compuesto do modo Indicativo.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
Espera-se que os alunos sejam capazes de:

 • refletir sobre a importância da leitura, bem como sobre o im-
pacto das novas tecnologias e o surgimento de novas formas 
de leitura e crítica de livros como, por exemplo, os booktubers. 

 • descrever as características de um booktuber, opinar sobre a 
leitura entre os jovens, e, portanto, que sejam capazes de reco-
mendar um livro a seus colegas

 • compreender a morfologia e os efeitos de sentido associados 
aos usos dos verbos conjugados no Pretérito Perfecto Simple 
(Indefinido) e Pretérito Perfecto Compuesto do modo Indicativo.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático

 • recursos informacionais como computadores, notebooks, ta-
blets ou smartphones.

 • internet

La lectura es para todos



2 ENTRE LÍNEAS | Espanhol | Volume 2 – Capítulo 3

PREPARAÇÃO

Para essa sequência, é importante que o professor leia as informações dispo-
níveis no Manual do Professor, bem como que acesse as páginas sugeridas 
e assista aos vídeos, como forma de antecipar possíveis dúvidas e questio-
namentos por parte dos alunos. É interessante também que o professor faça 
uma breve pesquisa sobre os temas abordados e verifique a disponibilidade 
de equipamentos e recursos necessários antes de cada aula, de modo a po-
der fazer um uso eficaz dos materiais sugeridos.

AULA 1

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 48 e observem a imagem apresentada. O professor pode trazer im-
presso, ou projetar para os alunos o seguinte fragmento do texto “El derecho 
a la Literatura” do crítico literário Antônio Candido, disponível, em língua espa-
nhola, na página: https://lecturadialogica.blogspot.com.br/2016/03/el-dere-
cho-la-literatura-un-excepcional.html 

“Daré el nombre de literatura, en un sentido lo más amplio posible, a las crea-
ciones de toque poético, ficcional o dramático de todos los niveles de una so-
ciedad, de todos los tipos de cultura, desde lo que llamamos folclore, leyenda, 
chiste, hasta las formas más complejas y difíciles de la producción escrita de 
las grandes civilizaciones.

Vista de este modo, la literatura se presenta claramente como la manifesta-
ción universal de todos los hombres en todos los tiempos. No hay pueblo y 
no hay hombre que pueda vivir sin ella, es decir, sin la posibilidad de entrar en 
contacto con algún tipo de fabulación. Así como todos soñamos todas las 
noches, nadie es capaz de pasar las veinticuatro horas del día sin tener algún 
momento de entrega al universo fabulesco. Durante las horas de descanso 
el sueño asegura la presencia indispensable de este universo, independiente-

 • projetor multimídia

 • cartolinas

 • papel pardo

 • canetinhas

 • pincéis atômicos
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mente de nuestra voluntad. Y durante la vigilia la creación ficcional o poética, 
que es el resorte de la literatura en todos sus niveles y modalidades, está pre-
sente en cada uno de nosotros, seamos analfabetos o eruditos, en la forma 
de anécdotas, historietas, noticias policiales, cuentos y canciones populares. 
Ella se manifiesta tanto en el devaneo sentimental o económico que tenemos 
mientras viajamos en autobús como en la atención prestada en la telenovela 
o en la lectura de una novela.”

Os alunos podem realizar em grupos a leitura do fragmento e o professor pode 
pedir a cada um dos grupos que relacionem o fragmento à imagem e texto 
apresentados na página 48. O professor pode conduzir um debate sobre as 
possíveis relações entre a definição de Literatura dada pelo crítico e a pintura 
de Klush: a Literatura como viagem, como fabulação, entre outros sentidos 
possíveis. O professor pode aproveitar essa oportunidade para discutir com 
seus alunos sobre como estes veem a Literatura e se gostam ou não de ler. 
Depois desse debate, o professor pode então pedir aos alunos que observem 
o labirinto apresentado na página 49. Ainda em grupos, os alunos podem ten-
tar identificar as autoras e os autores, bem como as obras ali apresentadas. 
O professor pode realizar a atividade descrita no manual do professor, isto é, 
o jogo no qual os grupos tem um tempo estabelecido – cinco minutos, por 
exemplo – para listar a maior quantidade de autores e livros. O professor pode 
colocar na lousa todos os nomes que surgirem, separando entre autores e 
obras e aproveitar esse momento para perguntar aos alunos por seus gostos 
relacionados à leitura. Caso seja possível, o professor pode realizar um traba-
lho interdisciplinar com os professores de Matemática e Língua Portuguesa. 
Na aula de Língua Portuguesa, podem ser debatidos aspectos relacionados 
aos diferentes gêneros literários e às características de uma obra literária, e, 
na aula de Matemática, os alunos podem realizar uma enquete sobre os livros 
mais lidos pela turma, bem como sobre os gêneros literários preferidos, ou 
mesmo uma estatística de livros lidos por ano pela turma, e, com estes dados, 
produzir gráficos e outras formas de apresentar os dados.

AULA 2

O professor pode começar a aula dividindo a sala em grupos e distribuindo 
para cada um deles textos sobre as diferenças entre os livros digitais e os 
impressos, a seguir elencamos algumas possibilidades:

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/versus-entre-el-libro-impre-
so-y-el-libro-digital/16577380/1/ 

http://www.coaching-tecnologico.com/ventajas-y-desventajas-del-libro-elec-
tronico-o-ebook/ 

https://www.xataka.com/otros/historia-del-libro-electronico 

O professor pode pedir aos alunos que leiam os textos com atenção e expli-
quem aos colegas o tema apresentado. É interessante que, caso seja possí-
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vel, mais de um grupo leia o mesmo texto, de modo a apresentar diferentes 
perspectivas sobre o tema. O professor pode, após a apresentação de todos 
os textos, conduzir um debate sobre os diferentes suportes e sobre as carac-
terísticas de cada um. O professor pode ainda perguntar aos alunos sobre 
a sua familiaridade com cada um deles e sobre como se decidem por uma 
leitura. O professor pode ainda propor uma pergunta geradora para os alunos 
sobre os impactos das TIC1s no universo literário: Se houve uma mudança 
nos suportes e na disponibilidade dos livros, poderia haver tido também uma 
alteração no modo como nos informamos sobre nossas leituras? Em meio 
a esse debate, o professor pode pedir aos alunos que abram o livro na pági-
na 50, leiam e respondam oralmente às perguntas apresentadas na seção 
“Antes de leer”. O professor pode discutir com os alunos o termo booktuber, 
pedindo que proponham hipóteses antes da leitura do texto. Os alunos podem 
passar à leitura do texto apresentado na seção “A leer”. Depois da leitura, os 
alunos podem responder oralmente ao exercício 2 da página 52, confrontando 
a sua resposta com a hipótese que haviam proposto anteriormente. Ainda 
em grupos, o professor pode pedir aos alunos que respondam em uma folha 
separada aos exercícios 3 a 10 da página 52. O professor pode recolher as 
atividades e redistribuí-las, de modo a que um grupo leia as respostas de seus 
companheiros de outro grupo. A correção pode se dar dessa forma: cada gru-
po apresenta as respostas de seus colegas e comenta se concorda ou não 
com o que foi colocado pelos companheiros de sala. O professor pode, com 
a ajuda dos alunos, elaborar uma proposta de resposta que compreenda as 
diferentes possibilidades apresentadas. O professor pode então reproduzir 
para os alunos o vídeo da booktuber Fatima Orozco sobre a obra “El conde Lu-
canor” disponível na página: https://www.youtube.com/watch?v=1sIiJvyunEs 

Depois da reprodução o professor pode esclarecer com os alunos eventuais 
dúvidas de vocabulário, e, caso o grupo encontre dificuldades na compreen-
são, o professor pode reproduzir duas ou três vezes o vídeo. Os alunos podem 
então responder às perguntas do exercício 11 da página 53. Por fim, caso haja 
tempo e interesse, os alunos podem debater as questões propostas na seção 
“Amplía la reflexión”, apresentada ao final da página 53.

AULA 3

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 54 e leiam os fragmentos de texto I e II. O professor pode então so-
licitar aos alunos que, Individualmente e em seus cadernos, realizem o que 
é solicitado no item a do exercício 1. O professor pode realizar a correção 
dessa atividade e pedir então aos alunos que respondam agora ao item b do 
mesmo exercício. Durante a correção deste item, os alunos podem responder 
oralmente ao item c do mesmo exercício. O professor pode pedir então aos 
alunos que, em seus cadernos, respondam ao item d do exercício, montando 
a tabela com a conjugação do verbo “haber”, bem como que respondam aos 

1 TIC é a sigla utilizada para se referir às Tecnologias da Informação e do Conhecimento.
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exercícios 2 e 3 da página 55, ou seja, que completem a tabela com as infor-
mações necessárias. A correção pode ser realizada na lousa, e, neste mo-
mento, o professor pode retomar a questão dos particípios irregulares e, junto 
aos alunos, discutir o que é apresentado no quadro da página 55, ou seja, 
explicar as diferenças entre os pretéritos apresentados, enfatizando sempre 
a correlação de tempos, isto é, os impactos desses tempos no momento da 
enunciação, ou momento presente. Neste sentido, seria interessante observar 
aquilo que é apresentado no manual do professor na página 208, apresentar 
diferentes exemplos de orações nos dois tempos verbais apresentados e pe-
dir aos alunos que observem as alterações produzidas nos efeitos de sentido 
mediante o uso de um tempo ou outro. Além disso, caso considere relevante, 
o professor pode pedir aos alunos que tentem realizar, em duplas, eles mes-
mos essa tarefa, ou seja, que um aluno escreve alguns exemplos de orações 
usando os dois tempos e o outro companheiro observa as diferenças de usos, 
além de verificar, com o apoio do professor, se a opção por uma ou outra for-
ma verbal atende aos efeitos de sentido esperados. Ao final desta atividade 
cada dupla pode expor aos demais colegas os exemplos elaborados e as di-
ferenças observadas. O professor pode então pedir aos alunos que realizem o 
que é proposto no exercício 4 da página 55 e posteriormente apresentem aos 
demais colegas as suas produções.

AULA 4

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na pá-
gina 56 e respondam oralmente às perguntas apresentadas na seção “Antes 
de oír”. Os alunos podem circular os números das imagens como forma de 
responder ao exercício 3 desta seção. O professor pode reproduzir o áudio e 
pedir aos alunos que respondam aos exercícios 1 e 2 da seção “A oír”. O pro-
fessor pode reproduzir uma vez mais o áudio e os alunos podem responder 
ao exercício 3. O professor pode então reproduzir o áudio seguinte e pedir aos 
alunos que respondam ao exercício 4. Depois de dar um tempo para que os 
alunos respondam ao exercício, o professor pode reproduzir o áudio seguinte 
e pedir aos alunos que respondam ao exercício 5 da página 57. Igualmente 
depois de dar um tempo para que os alunos respondam ao exercício, o pro-
fessor poderia reproduzir o áudio seguinte e pedir aos alunos que respondam 
aos exercícios 6 a 9, e, por fim, o professor poderia reproduzir o áudio final 
e pedir aos alunos que respondessem ao exercício 10 da página 57. Seria 
interessante que o professor realizasse todas as atividades sucessivamente 
e a correção se desse apenas após o término desse exercício. Deste modo, 
o professor poderia aproveitar a correção – na qual os próprios alunos pode-
riam apresentar suas respostas e contrastá-las entre si – para debater com 
os alunos os hábitos de leitura dos jovens e realizar o debate e as atividades 
propostas no exercício 11 e na seção “Amplía la reflexión”.



6 ENTRE LÍNEAS | Espanhol | Volume 2 – Capítulo 3

AULA 5
 

O professor pode começar a aula pedindo aos alunos que abram o livro na 
página 58 e leiam o exercício 1 da seção “Expresión Oral”. O professor pode 
então reproduzir o áudio e pedir aos alunos que completem o texto com as 
palavras necessárias, bem como que respondam aos itens a e b. O professor 
pode realizar a correção do texto na lousa e os alunos podem apresentar oral-
mente as suas respostas aos itens a e b. O professor pode então reproduzir 
o áudio seguinte e pedir aos alunos que respondam em seus cadernos aos 
itens que compõe o exercício 2. O professor pode então pedir aos alunos que 
apresentem as suas respostas aos demais companheiros e, em grupos, os 
alunos podem fazer um balanço dos textos lidos e escutados e discutir sobre 
os booktubers. O professor pode então propor que, ainda em grupos, os alu-
nos debatam entre si e pensem na estrutura de um vídeo de um booktuber: 
as principais características, aquilo que eles consideram necessário apresen-
tar. Depois disso, individualmente, os alunos podem elaborar um roteiro de 
um vídeo que gravariam. Caso haja possibilidade, os alunos podem realizar a 
atividade proposta na seção “Foco en la expresión oral” como é apresentada, 
caso contrário, a atividade pode ser realizada como propomos aqui. Os alunos 
podem então apresentar aos demais colegas o seu “vídeo”, ou seja, simular 
uma gravação sob a forma de uma apresentação.

Os alunos são capazes de recomendar um livro ou leitura para os seus 
colegas, compreendendo os aspectos positivos a se destacar nesse tipo 
de atividade?

Eles são capazes de discutir e debater as transformações e o papel da leitura 
na atualidade?

São capazes de compreender os efeitos de sentido relacionados aos usos 
dos diferentes pretéritos do modo Indicativo estudados?

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


