
 

  

 

CURSO DE FORMAÇÃO ON LINE 

 

 

 

 

UN PASEO CULTURAL POR ESPAÑA 

De 11 de maio a 07 de junho de 2020 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

CONTEÚDOS: 

1. A competência intercultural. O conceito de cultura. Elementos básicos. O papel do professor 

na aprendizagem da interculturalidade. 

2. Um passeio pela língua. Origens do espanhol. O espanhol no mundo. O espanhol da América 

e da Espanha. Línguas ameríndias. Línguas da Espanha.  

3. Algumas festas e tradições: A Festa dos Pátios de Córdova: origem, evolução e atualidade. A 

Tomatina. A virada de ano: uvas e badaladas. 

4. Um passeio pela culinária. Dieta mediterrânea. Horários das refeições na Espanha. As tapas 

e o presunto ibérico. Pratos mais internacionais e representativos de cada região.  

5. Grandes personalidades. Prêmios Nobel das ciências e das letras espanholas. 

6. Um passeio pelos diferentes estilos musicais e danças. O flamenco.  

 

CARGA HORÁRIA: 50 horas 

NÚMERO DE VAGAS: 120  

PLATAFORMA DO CURSO: Aula Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 

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

CUSTO PARA O CURSISTA: Gratuito 

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


AVALIAÇÃO E CERTIFICADO  

Será realizada na referida plataforma através de um questionário. A superação do mesmo é 

condição imprescindível para obter o o diploma do curso.  Os alunos que participarem deste curso 

e superarem a avaliação receberão uma certificação eletrônica através da plataforma do Escritório 

de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil:  

http://www.cursoselebrasil.com.br 

 

INSCRIÇÕES, CALENDÁRIO E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES  

Os participantes serão professores em ativo das redes pública ou particular que não tenham 

participado anteriormente do mesmo curso. 

De 04 a 06 de MAIO: Para envio de solicitudes de inscrição, será preciso completar o seguinte 

formulário: https://forms.gle/fNCxwCQLK5H99M978 

As 120 primeiras candidaturas corretamente preenchidas que recebermos (desde que não 

tenham participado anteriormente no mesmo curso) serão selecionadas e notificadas. Quem não 

for selecionado para fazer parte desta edição, por favor, fique atento às nossas redes para 

próximas convocatórias. 

Dias 07 e 08 de MAIO: Envío de login e senha para acessar a plataforma Aula Exterior  

11 de MAIO: Início do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 


