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O presente projeto de extensão tem como objetivo geral contribuir com a formação inicial de 

professores de espanhol através de encontros entre graduandos dos cursos de Letras Espanhol e 

Português/Espanhol da UFS e estudantes de língua espanhola do Colégio de Aplicação 

(CODAP/UFS) para a partilha de percepções acerca das práticas de sala de aula e do processo de 

educação linguística em espanhol na Educação Básica. Para tanto, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: promover ações de escuta com estudantes do CODAP/UFS e de escolas da 

rede estadual de Sergipe, dando prioridade às da comunidade circunvizinha à UFS e às que 

possuem professores de espanhol que acolhem estagiários, para o compartilhamento de opiniões 

sobre aspectos da rotina da sala de aula de forma horizontal, colaborativa, dinâmica, acessível e 

inclusiva, ouvindo múltiplas vozes; orientar os estudantes participantes, engajando-os no processo 

de organização das ideias, na elaboração da apresentação e no preparo para a discussão do 

encontro de culminância; articular encontros (ESTUDIANTES con la PALABRA) entre estudantes 

de língua espanhola do CODAP/UFS e graduandos dos cursos de Letras Espanhol e 

Português/Espanhol da UFS para o desenvolvimento da criticidade e do senso de responsabilidade 

dos que participam das práticas da sala de aula, (re)(des)construindo questões superficiais e de 

senso comum; e coletar e problematizar as contribuições compartilhadas horizontalmente entre os 

discentes da Educação Básica do CODAP/UFS e das escolas estaduais, e do Ensino Superior a fim 

de que ambos os contextos sejam beneficiados. Espera-se que as ações deste projeto ampliem o 

diálogo entre a universidade e a educação básica do âmbito federal e estadual, possibilitando uma 

relação horizontal entre os participantes e um movimento inverso no qual estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio vão ao encontro de graduandos para expressar suas percepções. No caso 

dos estudantes do CODAP/UFS e da rede estadual de Sergipe, pretende-se estabelecer 

encaminhamentos para que cada grupo participante sensibilize outros discentes quanto aos 

aspectos discutidos. Além disso, através da escuta e do diálogo, almeja-se que os professores de 

espanhol em formação inicial tenham acesso à perspectiva do corpo discente da Educação Básica 

acerca das práticas de sala de aula e do processo de educação linguística em espanhol, ampliando 

as possibilidades para a prática docente.  
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