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NOME DO PROJETO

Caleidoscópio - Feira Cultural

NOME DO(A)
COORDENADOR(A)

MARCIA CRISTINA FONTES ALMEIDA
RENAN MONTICO DE OLIVEIRA SILVA
VALDENIA CARVALHO E ALMEIDA
VANIA APARECIDA LOPES LEAL

JUSTIFICATIVA

OBJETIVO

O Caleidoscópio Cultural se justifica pela importância de se englobar o
conhecimento linguístico e o cultural no processo de aprendizagem de uma língua
estrangeira. Tal importância se deve ao fato da cultura ser parte fundamental de
qualquer língua, pois o aluno precisa compreender que "por detrás de um idioma,
existe um falante e a sua cultura, que são os responsáveis por essa língua"
(BALLARDIN, 2012).
Segundo Sarmento (2004, p.8) “a sensibilização do aprendiz para a cultura
invisível de sua própria comunidade e para as de outras culturas é uma
necessidade para que tenhamos alunos competentes comunicativamente”, assim
é importante que o ensino de LE não se restrinja às áreas de competência
linguística.
- O objetivo do evento é promover o compartilhamento das diversidades
linguísticas e, principalmente, culturais entre alunos do CAp-COLUNI e
alunos estrangeiros de diferentes países.
- Objetivo específico 1a série: Pesquisar e elaborar apresentações acerca de
questões linguísticas e culturais do Brasil. Além deste objetivo, os alunos da 1a
série devem visitar os trabalhos apresentados pelos estrangeiros com o intuito de
conhecer os aspectos linguísticos e culturais de diversos países.
- Objetivo específico 2a série: Organizar os estandes dos estrangeiros, bem como
recepcioná-los e orientá-los durante o evento. Além deste objetivo, os alunos da
2a série devem visitar os trabalhos apresentados pelos alunos da 1a série e pelos
visitantes estrangeiros para que tenham a oportunidade de conhecer os aspectos
linguísticos e culturais do Brasil, bem como de diversos outros países. Além
disso, os alunos devem elaborar um relatório com suas impressões acerca dos
trabalhos apresentados.
- Objetivo específico 3a série: Conhecer os aspectos linguísticos e culturais de
diversos países e utilizar a língua estrangeira para comunicação com os visitantes
estrangeiros. Além disso, os alunos devem elaborar um relatório com suas
impressões acerca dos trabalhos apresentados.
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NÃO

DATA DE INÍCIO DE
DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO

02/05/2018

DATA DE FINALIZAÇÃO DO
PROJETO

09/06/2018

DATA DA CULMINÂNCIA

09/06/2018

DATA DE INÍCIO DE
AVALIAÇÃO

02/05/2018

DATA FINAL DE AVALIAÇÃO

12/06/2018

C. H. DE PLANEJAMENTO

240

C. H. EM SALA DE AULA

200

C. H. EXTRACLASSE

720

C. H. TOTAL

1160

TIPO DE AVALIAÇÃO

Processual

MODALIDADE DE AVALIAÇÃO

Relatório e apresentação oral

SÉRIE(S) ENVOLVIDA(S)

1ª Série
2ª Série
3ª Série

DISCIPLINA(S)/UNIDADE(S)
ENVOLVIDA(S)

L.E.M. Espanhol
L.E.M. Inglês

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES

O projeto é desenvolvido em parceria com o Departamento de Letras (DLA), tendo
a participação da professora Idalena Oliveira Chaves como coordenadora do
evento, juntamente com os professores do CAp-COLUNI acima listados.
- Carga horária extraclasse 1a série: 720 minutos
- Carga horária extraclasse 2a série: 480 minutos
- Carga horária extraclasse 3a série: 240 minutos

