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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

INSERÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA EM ESCOLAS PÚBLICAS POR MEIO DE 

PROJETOS 

 

Bruna C. M. do NASCIMENTO1 (UEPG, brunacmachado2009@hotmail.com) 

Ligia Paula COUTO2 (UEPG, ligiapaula@yahoo.com) 

 

Resumo: O objetivo desta comunicação é tratar de ações extensionistas desenvolvidas no ano de 2018 para o 

ensino de língua espanhola na Educação Fundamental, e, neste contexto específico, no Colégio Estadual Santa 

Maria. Com base nestes dados, contextualizar a importância da língua espanhola nas escolas. Para isto, será 

apresentado um breve histórico do ensino da língua espanhola. A partir desta contextualização, será relatada e 

analisada a experiência com o projeto de extensão “A inserção do espanhol e do inglês nas escolas públicas de 

Ponta Grossa: uma parceria possível”. Este relato e análise buscam compreender a interação de estudantes da 

universidade com outros setores da sociedade, através de atividades que contribuam para a sua formação 

acadêmica, profissional e para o exercício da cidadania; além disto, avaliar o impacto e a contribuição do projeto 

extensionista para os processos de ensino/aprendizagem da língua espanhola. Como resultado, será discutida a 
importância do ensino de espanhol na escola pública.  

 

Palavras-chave: Língua Espanhola; Ensino; Extensão. 

                                                
 
¹ Bolsista PIBEX; Estudante do 3º ano do curso de Licenciatura em Letras- Português/Espanhol na Universidade 

Estadual de Ponta Grossa; brunacmachado2009@hotmail.com. 

² Professora coordenadora do projeto; ligiapaula@yahoo.com. 
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A INSERÇÃO DO ESPANHOL E DO INGLÊS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

PONTA GROSSA: UMA PARCERIA POSSÍVEL 

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações foram destinadas aos alunos do Colégio Estadual Santa Maria, para que 

através de intervenções extensionistas, pudessem adquirir uma aprendizagem relacionada ao 

ensino de língua espanhola com mais qualidade. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município que foi abrangido através das ações extensionistas do PIBEX foi a 

cidade de Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O local onde o projeto foi executado foi no Colégio Estadual Santa Maria. 

JUSTIFICATIVA 

A justificativa está ligada diretamente à importância da língua espanhola nas escolas 

públicas, no desempenho dos alunos em relação à língua, e também da interação da 

universidade com a comunidade, se isso causou algum impacto ou contribuiu para os 

processos de ensino/aprendizagem. 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo tratar de ações extensionistas desenvolvidas no 

ano de 2018 para o ensino de língua espanhola na Educação Fundamental, contextualizando a 

importância da língua espanhola nas escolas.   
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METODOLOGIA 

Para melhor compreensão, será analisado um pouco sobre a inserção da língua 

espanhola no Colégio Estadual Santa Maria, discorrendo sobre o ensino da língua estrangeira 

no colégio onde o projeto atuava, fazendo algumas considerações. 

A disciplina de Língua Espanhola chegou à escola no ano de 2013, com a inserção 

do CELEM - Centro de Línguas Estrangeiras Modernas. Em 2014, houve um plebiscito entre 

os alunos e, através da votação, elegeram a disciplina para compor a grade curricular. 

O colégio, juntamente com a professora da disciplina de língua espanhola, possui um 

vínculo de suma importância com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A escola 

abre as portas aos estagiários do quarto ano do curso de Letras Português/ Espanhol, e 

também a bolsistas de diferentes projetos como, por exemplo, o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), finalizado em 2018. 

A presença da Universidade na escola é notada na aprendizagem dos alunos, é 

evidente o interesse dos mesmos em certos conteúdos ou temáticas, claro que sempre alinhado 

com o planejamento do professor vigente. Sabemos o quanto é complicado ensinar sozinha, 

para trinta e cinco alunos em uma sala de aula, uma língua estrangeira, com a qual a maioria 

não teve contato até o presente momento. Os bolsistas de extensão podem auxiliar a 

professora no decorrer da aula, ajudam a produzir materiais, sem contar que os alunos podem 

tirar dúvidas ou receber atendimento particular enquanto a professora está dando atenção ao 

restante da turma.  

A metodologia do desenvolvimento do projeto foi elaborada juntamente com o 

planejamento da professora do colégio, analisando as necessidades dos alunos em relação à 

aprendizagem dos mesmos com a língua estrangeira. Além disso, foram propostas atividades 

de intervenção, elaboração e aplicação de atividades e exercícios para o reforço das línguas 

estrangeiras, que serão apresentadas nos resultados. 

RESULTADOS 

Dentre as atividades elencadas no planejamento docente, estava a ação de ensinar aos 

alunos dos sextos e sétimos anos a utilizarem corretamente o dicionário bilíngue. No decorrer 

das aulas, foram apresentados vídeos sobre o dicionário, a sua função e como utilizá-lo. 
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Com o auxílio do livro didático, juntamos o conteúdo que já seria trabalhado (peças 

de roupas) com o uso do dicionário. Os alunos tinham uma tabela com diversas peças e, em 

duplas, buscavam o seu nome em espanhol, observando sempre como é a estrutura do 

dicionário, o que ele apresenta, retomando o conteúdo visto nos vídeos. 

O Colégio decidiu comemorar o dia do estudante, e junto dele promover uma 

gincana com brincadeiras infantis que estão caindo no esquecimento. Apresentamos aos 

alunos as brincadeiras na língua espanhola (amarelinha, escravos de Jó, pular corda, jogo da 

velha, cama de gato) e também algumas canções que alguns jogos exigem. Algumas das 

brincadeiras foram demonstradas em sala para que os mesmos pudessem observar como 

funcionava cada uma. 

Após o encerramento dessa atividade, foi proposto aos alunos que eles escrevessem 

uma poesia sobre o dia do estudante. Depois, com o auxílio do dicionário, traduzimos os 

poemas criados por eles para o espanhol. Como as turmas são grandes, levamos algumas aulas 

para o processo de tradução. Enquanto isso, os alunos que já haviam terminado de traduzir seu 

poema, realizaram leitura de livros e gibis na língua estrangeira. Como o conteúdo do 

bimestre foi esse, elaboramos questões de múltipla escolha para a avaliação. 

O dicionário não saiu de cena, em certas atividades que eram propostas como leituras 

de textos, poemas, o utilizamos para tirar dúvidas sobre o vocabulário. Os alunos também 

realizaram diversas produções textuais, em que possuíam o mesmo intuito de aprendizagem 

com o dicionário. Esses textos foram traduzidos e digitalizados, criando assim mais uma 

produção da turma, um livreto. 

Através dessas produções, e novamente com a parceria da UEPG, os alunos do 

sétimo ano D produziram cartoneras, que, segundo o blog Malhafinacartonera (2015), são 

livros produzidos artesanalmente com papelão, em que o papelão é reutilizado como a capa do 

livro, e pintado à mão em oficinas ou ateliês através do trabalho de criação em equipe. Os 

resultados foram belíssimas cartoneras, que serviram de suporte para os livretos produzidos 

em aulas anteriores.  

No último bimestre, os estagiários da universidade vieram fazer suas intervenções. 

Com isso, o nosso papel foi de auxiliá-los quando precisavam, além de ajudar aos alunos. O 

conteúdo proposto em todas as turmas foi sobre a questão racial, junto com uma produção 

textual final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na perspectiva defendida por este projeto de extensão, se acredita na implantação da 

língua espanhola como disciplina curricular, com acesso para todos os alunos, de modo que 

venham a aprender o idioma espanhol com qualidade. Essa qualidade está relacionada 

diretamente aos processos formativos (formação inicial e continuada) de professores nas 

universidades (MACIEL, 2012, p. 10) e no planejamento docente. 

Em referência ao projeto, bem como as atividades realizadas, almejamos que os 

estudos e atuações já desenvolvidas, atentaram para as necessidades da escola parceira, 

“colaborando para que professores e alunos valorizem cada vez mais para o 

ensino/aprendizagem de espanhol e inglês de qualidade” (JAMOUSSI, COUTO e MORENO, 

2017, p. 5). 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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