
 

   

 

 

 

RELEASE DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

A Embaixada da Espanha no Brasil e a Secretaria de Estado de Educação e 

Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC AM) com participação do Instituto 

Federal do Amazonas – IFAM - informam sobre a realização da Atualização 

Profissional para Professores de Língua Espanhola. 

 

PERÍODO DO CURSO 

20 a 24 de maio de 2018 

 

CARGA HORÁRIA 

30 horas 

 

NÚMERO DE VAGAS 

10 VAGAS 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO 

REFEITÓRIO INTERNO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PADRE JOSÉ DE 

ANCHIETA – CEPAN / SEDUC AM. 

 



 

CUSTOS DO CURSO 

Os custos e os materiais disponibilizados aos cursistas são gratuitos. O 

deslocamento, alojamento e almoço desses cursistas são 

responsabilidade dos participantes. 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

A Consejería de Educación da Embaixada da Espanha promove o Curso de 

Atualização voltado aos profissionais da Educação que lecionam língua 

espanhola nas Secretarias Estaduais de Educação. Nele, vários especialistas 

ligados ao ensino da língua espanhola e às culturas hispânicas ministram um 

curso dirigido aos professores de espanhol das escolas públicas do Estado.  

 

OBJETIVOS 

Colaborar no crescimento profissional dos servidores envolvidos com o ensino 

da Língua Espanhola nas Secretarias Estaduais em todo o Brasil, por meio de 

apresentação de novas tecnologias e pesquisas na área de ensino de Língua 

Espanhola e Cultura Hispânica.  

 

CONTEÚDOS 

 Especialista 1: David Benito Canalejas (Assessor técnico do Escritório 
de Educação da Embaixada da Espanha) 

 Talleres impartidos: 
1. Lenguas de España y variedades geográficas del español 

(Línguas da Espanha e variedades geográficas do espanhol). 
2. Recursos virtuales de la Consejería de Educación de la Embajada 

de España en Brasil para el profesor de ELE (Recursos virtuais 
do Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil 
para o professor de espanhol). 

3. Taller de fonética contrastiva español-portugués (Oficina de 
fonética contrastiva espanhol-português). 

4. Taller de gramática contrastiva español-portugués: las 
preposiciones (Oficina de gramática contrastiva espanhol-
portugués: as preposições). 

5. Cine en clase de ELE: el cortometraje (Cinema na aula de 
espanhol: o curta-metragem 

 



 

 Especialista 2 (profesor colaborador): Maximiliano Nicolás 
Loschiavo (Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González" 
de Buenos Aires). 

 Talleres impartidos: 
1. Recursos digitales para la clase de idioma - Google Apps y otras 

aplicaciones (Recursos digitáis para a aula de língua - Google 
Apps e outros aplicativos). 

2. Descubriendo la ciudad: producción oral y escrita para 1er año de 
Ensino Médio (Descobrindo a cidade: produção oral e escrita 
para 1ro ano do Ensino Médio). 

3. La figura de la mujer en historietas argentinas (A figura da mulher 
em quadrinhos argentinos). 

4. "Esperando la carroza": un retrato cinematográfico de la familia 
argentina ("Esperando la carroza": um retrato cinematográfico da 
família argentina). 

 

PROGRAMAÇÃO 
 
 

Horário e Data 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 

8h00-10h00 
Curso 

Curso 
 

Curso 
 

Curso 
 

Curso 
 

10h00-10h15 
Pausa café 

 

Pausa 
café 

 

Pausa 
café 

 

Pausa 
café 

 
Pausa café 

 

10h15-12h00 
Curso 

 Curso Curso Curso Curso 

12h00-
13h00/13h30* 

 
Almoço 

 Almoço Almoço Almoço Almoço 

13h00/13h30-
1500h/15h30* Curso Curso Curso Curso 

Curso 
Prova final 
Clausura 

 
 * Dependendo da logística (restaurantes, lanchonetes... nas redondezas) 

o intervalo poderia ser apenas de uma hora, sendo a hora de 
finalização do curso as 15h00. 

 


