CURSO DE ATUALIZAÇÃO ON LINE PARA PROFESSORES DE
ESPANHOL
CINE Y EXPRESIÓN ESCRITA
De 25 de novembro a 22 de dezembro de 2020

DESCRIÇÃO DO CURSO
Curso on-line gratuito com mentoria para professores de
espanhol que atuam no ensino médio no Brasil e que
desejam aprofundar na prática da expressão escrita (nível
B2 do QCER) por meio de curtas recentes do cinema
espanhol. Partindo de cinco curtas, abordaremos os gêneros
textuais mais frequentes do nível B2 em espanhol. Durante
o

curso,

prevê-se

trabalhar

tanto

a

compreensão

audiovisual quanto a expressão escrita.
NÍVEL DE ESPANHOL
É necessário um nível B2 do QECR em espanhol para
acompanhar os conteúdos e realizar as atividades do curso. Para aprovar no curso, será
necessário demonstrar esse nível na realização das tarefas propostas.
CARGA HORÁRIA: 40 horas
NÚMERO DE VAGAS: 50
PLATAFORMA:

Aula Virtual do Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)
https://www.educacion.gob.es/aee/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 ministrando a matéria de língua espanhola na rede pública ou particular. Para fazer a
inscrição, será preciso enviar um e-mail no endereço: david.benito@educacion.gob.es indicando
no assunto CURSO CINE Y EXPRESIÓN ESCRITA.
No e-mail o candidato tem que fornecer as seguintes informações: NOME COMPLETO, CPF,
CENTRO DE TRABALHO, TELEFONE DE CONTATO.

CALENDÁRIO
De 19 a 21 de NOVEMBRO: Envio do e-mail de inscrição.
23 e 24 de NOVEMBRO: Comunicação aos interessados da lista de cursistas selecionados e
envio de login e senha para acessar a plataforma Aula Virtual.
25 de NOVEMBRO: Início do curso.
22 de DEZEMBRO: Finalização do curso.

AVALIAÇÃO DO CURSO
Para fins avaliativos, será levado em consideração o trabalho realizado pelos participantes durante
o curso. A nota final será o resultado da avaliação dos seguintes aspectos:
• Participação no fórum de discussão e nas atividades propostas pelos professores.
• Realização das atividades individuais.

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/

