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ATIVIDADE DO DIA:
Objetos de casa

Nesta atividade, abordaremos alguns objetos presentes em casa na

língua espanhola, com o intuito de introduzir novos vocabulários e, em

seguida, fazer sua representação na forma de desenhos.

Habilidade EF06LI16: Construir repertório relativo às expressões usadas

para o convívio social e o uso da língua estrangeira em sala de aula.



Você se lembra que nós

aprendemos anteriormente

sobre os espaços da casa?

Hoje, vamos aprofundar um

pouco mais sobre os

objetos que encontramos

em cada cômodo das casas.



El armario (él armário) – o armário 

La lámpara (lá lâmpara) – o abajúr

La alfombra (lá alfombra) – o tapete

La cómoda (lá cômoda) – a comôda

La cama (lá cáma) – a cama

La sábana (lá sâbana) – a fronha

La peinadora (lá peinadôra) – a penteadeira

La almohada (lá almoáda) – a almofada

La cortina (lá cortina) – a cortina 

Vamos ao el dormitório (o quarto). 

Nele, encontramos:



Vamos a la sala (a sala). 

Nela, encontramos:

El sofá (él sofá) – o sofá 

El jarrón (él rárôn) – o vaso

El cojín (él côrrín) – a almofada

La mesa central (lá mêsa central) – a mesa central

El librero (él librêro) – o livreiro

El televisor (él televísor) – a televisão

El estéreo (él estêrio) – o aparelho de som 

El sillón (él silhôn) – a poltrona



Vamos ao el cuarto de baño (o banheiro). 

Nele, encontramos:

El lavamanos (él lavamános) – a pia

La jabonera (lá rabonêra) – a saboneteira

El retrete (él retrête) – o vaso sanitário

La toalla (lá toalha) – a toalha

El espejo (él esperro) – o espelho La bañera (lá banhêra) – a banheira

La regadera (lá regadêra) – o chuveiro

El jabón (él rábôn) – o sabão

El papel higienico (él papel higiênico) – o papel higiênico



Vamos la cocina (a cozinha). 

Nela, encontramos:

El horno microondas (él ôrno de microondas) – o forno de micro-ondas

La estufa (lá estúfa) – o fogão 

El congelador (él conrrêlador) – o congelador

La nevera (lá nevêra) – a geladeira
El horno (él ôrno) – o forno 

La licuadora (lá licuadôra) – o liquidificador

El gabinete (él gabinête) – o armário

El fregadero (él fregadêro) – a pia



Vamos ao el comedor (a sala de jantar). 

Nela, encontramos:

La mesa (lá mêsa) – a mesa

La cuchara (lá cutchára) – a colher

La taza (lá tâça) – a xícara

El mantel (él mântél) – a toalha de mesa

Los platos (lôs plátos) – os pratos

El vaso (él váso) – o copo

El tenedor (él tenedôr) – o garfo

La cucharilla (lá cutcharílha) – a colher de chá

La jarra (lá rára) – o jarro

La silla (lá sílha) – a cadeira

El cuchillo (él cutchilho) – a faca

La servilleta (lá servilheta) – o guardanapo



E aí, você de casa? Conseguiu pronunciar esses

objetos de casa?

Tenho uma ideia!

Vamos praticar esses vocabulários novos?

Que tal selecionar os objetos que têm na sua casa e

mostrar à sua família como se falam em espanhol?
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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

