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ATIVIDADE DO DIA:
Espaços da casa

Nessa atividade, vamos ampliar nosso vocabulário! Agora, sobre os

espaços das casas na língua espanhola, para abordar diferentes

palavras novas e praticar a pronúncia delas.



Espaços da casa

Vamos ler um pouco sobre os diferentes

espaços de uma casa.

Você sabia que algumas casas são diferentes

da que você mora?

Que tal chamar um responsável para ler o

texto juntos?



Espaços da casa

Nossa casa é o nosso lar. Nela, adicionamos objetos e coisas por

meio da decoração, da organização e da limpeza. Tudo isso reflete

em quem somos.

Para manter nossa casa bonita, fazemos reformas, compramos

móveis, pintamos paredes, entre outras coisas...

Para fazer isso, precisamos saber o nome dos cômodos e dos

objetos que temos dentro deles.



Nesta imagem, temos uma casa e vários cômodos.

Que tal identificarmos eles?

Temos os DORMITORIOS (dormitôrios) que são os 

quartos na casa;

Temos o BAÑO (bánho), que é o banheiro;

Temos o COMEDOR (comedor) e a COCINA (cocína), 

que são a sala de jantar e a cozinha;

Temos a SALA (sala), que geralmente tem um sofá e 

uma TV;

E temos o ÁTICO (ático) que é sótão. É um quarto 

menor que guardamos algumas coisas no topo da casa.

Fonte: https://www.bomespanhol.com.br/vocabulario/a-casa

https://www.bomespanhol.com.br/vocabulario/a-casa


Agora que já sabemos alguns dos espaços de casa, 

que tal reproduzirmos a sua casa em um desenho?

Não se esqueça de colocar 

os nome dos espaços na língua espanhola!

Usem a criatividade e faça com capricho!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

