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ESCOLA SEM MUROS 
em casa também se aprende 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
ESPANHOL 

ENSINO FUNDAMENTAL - ETAPA III 
alunos de 12 a 15 anos 



Atividade do dia: 

03) Quebra-cabeça 
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Hoje, vamos trabalhar com a mão na massa? 
 
 
 
A atividade de hoje é muito legal e pode ser feita como quebra-
cabeça ou jogo da memória! 
 
Com os vocabulários que aprendemos na atividade anterior, sobre as 
profissões, que tal montar um jogo para praticar melhor a língua?  
 
As peças podem ser impressas da forma como vamos disponibilizar, 
ou você construí-las na casa e deixar do seu jeito, com o auxílio do 
dicionário ou Google Tradutor! 
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Enfermera 
Profesional que cuida a las personas. 

Brinda asistencia al paciente, 
inyectando, preparando vendajes, 

etc. , y garantiza la comodidade y el 
bienestar del pacinete durante el 
tratamento de enfermedades y 

hospitalizacíones. 

Doctor Profesional de la salud autorizado 
por el Estado para practicar 

medicina; se ocupa de la salud 
humana, previniendo, 

diagnosticando, tratando y curando 
enfermedades. 
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Policía 
Profesional instituido por el Estado 

para llevar a cabo rutinas de 
proteccíon y seguridad para el 

bienestar colectivo y cuidadano, así 
como sus bienes. 

Maestro Profesional que enseña ciencia, arte, 
conocimientos técnicos o de outro tipo. 

Prepare y enseñe material didáctico 
para las classes, tome exámenes, 

desarrolle trabajos y responda 
preguntas. 

Cartero El professional empleado federal que 
distribuye la correspondencia enviada 
a través de la Compañia Brasileña de 
Correos y Telégrafos (ECT), también 

conocida como Correios,. 
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Enfermeira 
Profissional que cuida das pessoas. 

Presta assistência ao paciente, 
aplicando injeções, fazendo 

curativos, etc, e garante o conforto e 
bem-estar do paciente durante o 

tratamento de doenças e internação 
em hospitais. 

Doutor Profissional da saúde autorizado pelo 
Estado para exercer a Medicina; se 

ocupa da saúde humana, 
prevenindo, diagnosticando, 

tratando e curando as doenças. 

Agora, o jogo com sua tradução para o português 
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Policial 
Profissional instituído pelo Estado 

para realizar rotinas de proteção e 
segurança ao bem-estar coletivo e 

do cidadão, bem como de seu 
patrimônio. 

Professor 
Profissional que ensina ciência, arte, 
técnica ou outros conhecimentos. 

Prepara e ministra o material didático 
das aulas, aplica provas, desenvolve 

trabalhos em aula e esclarece dúvidas. 

Carteiro Profissional de emprego público que 
distribui a correspondência enviada 

através da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), também 

conhecida como Correios. 
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E aí? Você conseguiu montar todas as peças?  
 
 
 

Vamos desafiar seus familiares a encontrar 
as profissões e suas funções? 
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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

