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Curso de desenvolvimento de 
competências críticas: o desenvol-
vimento do espírito crítico na sala 
de aula ELE

Altifalantes do património: 
necessidades específicas em 
contextos específicos

Em conformidade com os Novos Estudos de Alfabetização, 
detalharemos até que ponto e como os estudantes 
podem adquirir competências para lidar com géneros 
discursivos, tanto orais como escritos e multimodais, de 
uma forma crítica e reflexiva. Analisaremos os melhores 
recursos e técnicas de ensino para desenvolver as 
competências necessárias para conceber a leitura e a 
escrita como processos de interacção comunicativa, 
participação social e aprendizagem pessoal

Nos últimos anos, países como os Estados Unidos e 
o Canadá, e especialmente a nível universitário, 
implementaram programas específicos de aprendizagem 
de línguas espanholas para falantes de línguas do 
património. Mas quem são eles, o que querem, e quais 
são as necessidades que os tornam diferentes dos outros 
aprendentes?

Neste seminário detalharemos os seus contextos 
de identidade, revelaremos as suas necessidades 
pedagógicas e navegaremos através dos recursos 
didácticos que melhor se adequam às suas necessidades.
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Curso de metodologia de ensino de espanhol e uso 
de novas tecnologias

Curso para professores de escolas bilíngues 
com metodologia CLIL/CLIL

Curso de desenvolvimento de competências 
interculturais
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Curso destinado a professores residentes de espanhol como língua estrangeira 
fora da Espanha. Os participantes terão a oportunidade de refletir e evoluir 
em suas metodologias e técnicas de ensino incorporando o conhecimento 
necessário para trazer o uso das novas tecnologias para a sala de aula um corpo 
discente que vive conectado às redes sociais e à tecnologia em geral.

Curso destinado a professores do ensino regulamentado.

A metodologia CLIL caracteriza-se pelo seu modelo inovador onde os alunos 
melhoram as habilidades de comunicação em outros idiomas, ao mesmo tempo 
que reforçam conteúdos curriculares em outras áreas. O objetivo do curso é 
que os professores participantes familiarizar-se com a metodologia, aprender 
a aplicá-la e refletir sobre sua responsabilidade como professor no sistema 
educacional atual.

Curso destinado a professores residentes de espanhol como língua estrangeira 
fora da Espanha.

Curso eminentemente prático no qual serão realizadas diversas atividades que 
os professores poderão transferir para a sua prática docente. Inclui cerca de 5 
atividades para cada seção e fornece material suficiente para aplicar no dia 
a dia em suas aulas. Numa sociedade cada vez mais globalizada, em que as 
relações com pessoas de outras culturas são cada vez mais comuns, é essencial 
adquirir e desenvolver habilidades para funcionar nesses encontros fluentemente 
interculturais e alcançar compreensão e sucesso comunicativo.

Infelizmente, quando interagimos com pessoas de outra cultura, não sempre 
levamos em conta toda uma série de valores, crenças, formas de pensar, sentir e 
agir que estão presentes em um encontro intercultural, além do idioma, e que às 
vezes nosso interlocutor não compartilha. Nestas situações em que duas formas 
de perceber a realidade colidem a comunicação pode até ser frustrada.
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