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Extensão (ENAEXT)
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Linguística, Letras e Artes
Linguística

CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA DA FATEC-PRESIDENTE PRUDENTE
SILMARA RIBEIRO MOSCATELLI
JULIANA CASAROTTI FERREIRA DOS SANTOS
A Língua Espanhola é importante ferramenta de favorecimento à participação da sociedade no
mundo globalizado, por causa da grande concorrência e crescente exigência do mercado de
trabalho. O ensino de línguas estrangeiras no Brasil tem como objetivo principal habilitar
estudantes "em múltiplas esferas de sua vida pessoal, acadêmica e profissional". (PCN,2002, p.
93). - Preparar os alunos para que obtenham êxito no Exame Nacional do Ensino Médio e
vestibulares, especificamente no que se refere à habilidade de leitura, compreensão e
interpretação textual no idioma espanhol Com a realização do curso, por meio do trabalho com
gêneros diversificados e de uma abordagem multicultural, buscamos desenvolver propostas de
aprendizagem que aperfeiçoou às habilidades de leitura e interpretação da língua espanhola. Os
alunos, gradativamente estão obtendo um melhor entendimento de textos escritos inseridos em
contextos do Enem e vestibular. Oferecemos uma ampla variedade de textos e atividades que
estabeleceu diálogos com diferentes áreas do saber, uma vez que a língua estrangeira é
compreendida como meio para estabelecer contatos com outras culturas, grupos sócias e etnias.
Além disso, conseguimos atrair alguns alunos para a Fatec Prudente, por meio da divulgação da
primeira turma que fez esse curso no semestre passado, algo muito positivo, pois o curso de
extensão conseguiu se sobressair e despertar a vontade das pessoas para participarem.
Este
trabalho é resultado do projeto de extensão, intitulado Espanhol para Enem e Vestibular, realizado
pela Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente, no primeiro semestre de 2018. Como
metodologia de trabalho foram utilizadas metodologias diversas, de acordo com as próprias
características do grupo de estudantes, incluindo aulas expositivas, aulas práticas, apresentações
orais, debates, trabalhos escritos e simulados. Com os resultados obtidos ao final do semestre,
pôde-se comprovar a importância de se ofertar cursos, oficinas e palestras que envolvam a Língua
Espanhola, uma vez que existe um público interessado em aprender o idioma e os espaços para
esse aprendizado ainda são escassos em nossa cidade. Dessa forma, oferecemos o curso para 40
alunos. Todas as inscrições foram preenchidas, ao final do semestre 35 alunos terminaram o curso,
houve 5 desistência e o foco da aprendizagem foi na leitura e interpretação de texto, ou seja, foco
em habilidades para a tradução de textos.
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