
 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO TUTORIZADO ON LINE 

 

 

 

 

 

 DIDÁTICA DA GRAMÁTICA NAS AULAS DE ELE 

De 13 de abril a 10 de maio de 2020 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

Curso com tutoria para professores de espanhol que atuam no ensino médio no Brasil e que 

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

dos seus alunos.  

NÍVEL DE ESPANHOL NECESSÁRIO 

É imprescindível que os cursistas possuam no mínimo um Nível de B2 em espanhol para 

acompanharem os conteúdos do curso. Exige-se que as respostas às tarefas propostas sejam a 

condizer com esse padrão.  

CONTEÚDO: 

1. Gramática nas aulas de ELE.  

2. O ensino de formas verbais do passado no indicativo em ELE. 

3. O verbo: formas não pessoais. 

4. A perífrase verbal. 

5. “Ser” e “estar” nas aulas de ELE.  



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

7. Didática da gramática em ELE. 

8. A avaliação da gramática nas aulas de ELE.  

 

CARGA HORÁRIA: 30 horas. 

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: Gratuito.  

INSCRIÇÕES, REQUISITOS E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

Os solicitantes deverão possuir curso em Letras / espanhol OU Letras / espanhol-português e 

estar lecionando a matéria de língua espanhola na rede pública ou particular. O prazo para 

inscrições irá de 06 a 09 de abril. Para envio de solicitudes de inscrição, será preciso completar 

o seguinte formulário: https://forms.gle/GXjv1MiovbHAggKe8  

Se o número de professores que cumpram os requisitos exceder as 50 vagas disponíveis, serão 

selecionados tendo em consideração sua distribuição territorial e a ordem de inscrição, desde que 

não tenham participado das anteriores edições do curso. 

CALENDÁRIO  

De 06 a 09 de ABRIL: Envio de solicitudes de inscrição. Posteriormente, comunicação aos 

interessados da lista de cursistas selecionados e envío de login e senha para acessar a plataforma 

Aula Exterior. 13 de ABRIL: Início do curso. 

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. 

 

http://www.mecd.es/aulaexterior/login/index.php
https://forms.gle/GXjv1MiovbHAggKe8


CERTIFICAÇÃO DO CURSO  

Os alunos que participarem deste curso e passarem na avaliação do mesmo poderão baixar seu 

diploma da plataforma do Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil: 

http://www.cursoselebrasil.com.br/ 

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

 

 

 

 

 

 

 


