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RESUMO: Partindo da importância, na sociedade atual, do conhecimento de línguas e culturas
estrangeiras tanto no nível pessoal como público, acadêmico e proﬁssional, o projeto Espanhol nas
Bibliotecas para adultos propõe um acesso ao contato com a língua espanhola e suas culturas a jovens e
adultos da comunidade atendida pelo Compaz. Oferecidos durante os semestres 2020.1 e 2020.2, os
encontros terão a duração de 2 horas e uma frequência bissemanal entre os meses de abril e junho, e
setembro e novembro. Por outro, lado o projeto visa também dialogar com outros projetos e atividades
que são desenvolvidos no COMPAZ, objetivando favorecer a interdisciplinaridade e
interproﬁssionalidade. A coordenação do projeto tem ampla experiência na formação de professores
de espanhol como língua estrangeira, tanto na modalidade presencial quanto a distância. É relevante
notar, ainda, que o projeto proposto, além de ser, para a comunidade, um espaço para aprimorar seus
conhecimentos sobre a língua espanhola, tem o propósito de contribuir na formação de nossos alunos
enquanto futuros professores de línguas, favorecendo o desenvolvimento de conhecimentos acerca do
planejamento e execução de atividades, na sua área, em espaços não formais de educação. Para tanto,
além da observação no campo de atuação para conhecimento da realidade local, necessidades do
público, etc, nas reuniões de planejamento, estão programadas leituras e discussões de caráter teórico
que visam orientar o planejamento e a execução das atividades propostas.

