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Objetivos. .
A proposta “Talleres de lengua española: compartiendo ideas” nasce do desejo de expor
à comunidade as propostas de trabalho que estão sendo desenvolvidas pelos discentes do
curso de Licenciatura em Língua Espanhola da UFPE, mais especificamente aquelas
organizadas durante a realização da disciplina de Metodologia do Ensino de Língua
Espanhola II, sob a coordenação da Profa. Fabiele Stockmans De Nardi. Além dessa ideia
inicial, o projeto inclui, ainda, a oferta de oficinas ministradas por professores da casa e
de outras instituições de ensino, voltadas à formação dos discentes, futuros professores,
e abertas à comunidade em geral. As oficinas organizadas a serem ministradas pelos
discentes têm dupla finalidade, já que visam tanto a sensibilização do público em geral
para o estudo da língua espanhola, por meio da oferta das oficinas de língua, com temas
e público variados, quanto a criação de espaços para que os discentes possam vivenciar
práticas efetivas de sala de aula durante a sua formação. O conjunto de oficinas sob a
responsabilidade de docentes da casa e de outras instituições visa a ampliar a formação
ofertada aos discentes na disciplina de Metodologia, bem como a abertura de espaços de
interlocução entre os alunos e professores de língua espanhola das redes municipal e
estadual de ensino, a quem os cursos também estarão abertos. Entendemos que as
oficinas poderão se constituir como importantes espaços de troca de experiências, já
que resultam do trabalho de docentes e discentes acerca de diferentes propostas
metodológicas para o ensino da LE a brasileiros.
Objetivos - Integrar atividades de
ensino, pesquisa e extensão realizadas por docentes e discentes da UFPE; - Ampliar os
espaços de formação dos discentes do curso de Letras/Espanhol, oportunizando o
contato com diferentes profissionais da área; - Levar à comunidade o resultado do
trabalho realizado durante as disciplinas de Metodologia do Ensino de Língua Espanhola,
com o planejamento, organização e realização de atividades de docência; - Ofertar à
comunidade oficinas de Língua Espanhola, visando propiciar aos participantes um
primeiro contato com essa língua ou o aprofundamento de estudos já em andamento.

Resumo
A proposta “Talleres de lengua española: compartiendo ideas” nasce do desejo de expor à comunidade as
propostas de trabalho que estão sendo desenvolvidas pelos discentes do curso de Licenciatura em Língua
Espanhola da UFPE, mais especificamente aquelas organizadas durante a realização da disciplina de
Metodologia do Ensino de Língua Espanhola II, sob a coordenação da Profa. Fabiele Stockmans De Nardi.
Além dessa ideia inicial, o projeto inclui, ainda, a oferta de oficinas ministradas por professores da casa e de
outras instituições de ensino, voltadas à formação dos discentes, futuros professores, e abertas à
comunidade em geral. As oficinas organizadas a serem ministradas pelos discentes têm dupla finalidade, já
que visam tanto a sensibilização do público em geral para o estudo da língua espanhola, por meio da oferta
das oficinas de língua, com temas e público variados, quanto a criação de espaços para que os discentes
possam vivenciar práticas efetivas de sala de aula durante a sua formação. O conjunto de oficinas sob a
responsabilidade de docentes da casa e de outras instituições tem como intuito ampliar a formação
ofertada aos discentes na disciplina de Metodologia, bem como abrir espaços de interlocução entre os
alunos e professores de língua espanhola das redes municipal e estadual de ensino, a quem os cursos
também estarão abertos. Entendemos que as oficinas poderão se constituir como importantes espaços de
troca de experiências, já que resultam do trabalho de docentes e discentes acerca de diferentes propostas
metodológicas para o ensino da LE a brasileiros.

