
Jornada de Ensino de Português Língua Estrangeira: 

Obras de referência e seu uso na preparação de material didático 

27 e 28 de janeiro de 2015 

A jornada tem como objetivo apresentar obras de referência em língua portuguesa, orientando seu uso na elaboração de 

material didático para as aulas de português como segunda língua.  

27 de janeiro 

09:00 Abertura  
09:30  às 
12:00 

Gramática normativa 
“Pronomes oblíquos: apresentação e regras na gramática normativa, e o ensino dos usos nas aulas de PLE” 
Obra de referência: Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara 
Apresentação de material didático elaborado a partir de conceitos da obra de referência 
por Cristina Mendonça e Paola Mandalá 

  
14:00 às 
16:00 
 
 
 

Gramática do português falado 
“A posição dos advérbios na comunicação oral” 
Obra de referência: Gramática do Português Falado, vol. I, de Ataliba Teixeira de Castilho (org.) 
Apresentação de material didático elaborado a partir de conceitos da obra de referência 
por Renata Xavier e Paola Mandalá 

 

 



28 de janeiro 
09:00 às 
10:50 

Dicionários de regência verbal e nominal 
“Uso de dicionários de regência verbal e nominal para as aulas de PLE” 
Obras de referência: Dicionário Prático de Regência Verbal, de Celso Pedro Luft 
                                    Dicionário Prático de Regência Nominal, de Celso Pedro Luft 
Apresentação de material didático elaborado a partir de conceitos da obra de referência 
por Paola Mandalá 

10:50 Intervalo 

11:00 às 
12:00 

O acento em português 
“Fenômenos fonológicos que atuam na realização do acento em português” 
Obra de referência: O acento em português: abordagens fonológicas, de Gabriel Antunes de Araújo (org) 
Apresentação de material didático elaborado a partir de conceitos da obra de referência 
por Nathália Yokomizo e Paola Mandalá 

  

14:00 às 
17:30 
 

Oficina de elaboração de material didático de PLE 
A partir dos conceitos e das obras de referência, o público presente elabora uma atividade para aula de PLE.  
Coordenação Paola Mandalá 

  

 


