
CURSO TUTORIZADO DE FORMAÇÃO ON LINE

DIDÁTICA DA GRAMÁTICA NAS AULAS DE ELE

De 4 de abril a 3 de mayo de 2019

DESCRIÇÃO DO CURSO

Curso com tutoria para professores da rede pública que atuam no ensino médio no Brasil e que

desejam profundar na teoria gramatical, sua explicação em sala de aula e os desvios habituais

dos seus alunos. Além disso, todos os aspectos que o estudante matriculado achar conveniente

serão analisados em comum através do fórum do curso.

NÍVEL DE ESPANHOL NECESSÁRIO

Nível B2

OBJETIVOS: 

1. Como apresentar conteúdo gramatical de forma eficaz.

2. Aprender a sequenciar o conteúdo gramatical.

3. Conhecer materiais para apresentar, praticar e rever cada tópico de gramática.

4. Como tornar as aulas de gramática mais agradáveis.

CONTEÚDO:

1. Gramática nas aulas de ELE. 

2. O ensino de formas verbais do passado indicativo na sala de aula de ELE.



3. O verbo: formas não pessoais.

4. A perífrase verbal.

5. Marcadores do discurso.

6. O modo verbal.

7. O modo subjuntivo em orações subordinadas.

8. “Ser” e “estar” nas aulas de ELE. 

9. A voz passiva.

10. Valores do pronome “SE” nas aulas de ELE.

11. Didática da gramática em ELE.

12. A avaliação da gramática nas aulas 

CARGA HORÁRIA: 40 horas (entre 4 de abril e 3 de maio de 2019). 

NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas

PLATAFORMA:  Aula  Exterior do  Ministerio  de Educación  y  Formación  Profesional (MEFP):

http://www.mecd.es/aulaexterior/login/index.php 

CUSTO DO CURSO: O curso é gratuito.

INSCRIÇÕES:

É necessário realizar a inscrição de  15 de março a 1 de abril de 2019, preenchendo os

campos solicitados no formulário seguinte: https://goo.gl/forms/GhN0ep3hD1ot8pi73 

REQUISITOS:

1. Ser licenciado em Letras / espanhol.

2. Estar lecionando espanhol atualmente no Ensino Médio da rede pública brasileira.

4. Possuir um certificado de língua espanhola de nível B2 ou acima: DELE, SIELE ou qualquer
outro tipo de certificado (CELU ou outro).

5. Se o número de professores, que cumpram os requisitos, exceder as 50 vagas disponíveis,
eles serão selecionados tendo em consideração a distribuição territorial e a ordem de inscrição.

NOTA IMPORTANTE:  Os  professores  que  não  forem selecionados  nesta  edição,  terão  a
oportunidade de ser selecionados em chamadas sucessivas.

https://goo.gl/forms/GhN0ep3hD1ot8pi73
http://www.mecd.es/aulaexterior/login/index.php


AVALIAÇÃO DO CURSO 

Para  fins  avaliativos,  será  levado  em consideração  o  trabalho  realizado  pelos  participantes

durante o curso. A qualificação final será o resultado da avaliação das seguintes seções:

• Participação no fórum e nas atividades propostas pelo professor.

• Realização das atividades individuais.

• Aprovação no questionário de múltipla escolha na plataforma do curso.

CERTIFICAÇÃO DO CURSO 

Os alunos que participarem deste  curso receberão uma certificação  eletrônica emitida  pelo
Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil.

Os  participantes  que  passarem a  avaliação  poderão  baixar  seu  diploma  da  plataforma  do
Escritório de Educação: http://www.cursoselebrasil.com.br/

Para tal fim, eles receberão as senhas correspondentes (nome de usuário e senha) via e-mail. 


