PROGRAMA DA OFICINA DE FRANCÊS

Área de Língua: Intercompreensão de Línguas Românicas
Justificativa: Tendo por objetivo introduzir os alunos das diferentes habilitações dos
Cursos de Letras às questões relacionadas ao conceito de Intercompreensão de línguas
românicas, essa oficina levará o aluno a refletir e mobilizar conhecimentos linguísticos,
lexicais e culturais adquiridos em língua materna e nas línguas estrangeiras para refletir
sobre questões relacionadas a uma formação e identidade plurilíngues.
Objetivo geral: Levar os alunos de Letras a uma reflexão sobre as abordagens
plurilíngues, em particular, da abordagem da Intercompreensão de línguas românicas.

Programa da oficina:
1º Encontro: Apresentação do curso
1. Apresentação do curso e boas-vindas
1.1. Apresentação dos conceitos de abordagens plurais, em particular, da abordagem de
Intercompreensão de línguas românicas
1.2. Conscientização das estratégias de leitura utilizadas em língua materna
2º Encontro – Sensibilizaçào à Intercompreensão de línguas românicas
2.1. Estratégias de leitura em textos plurilingues
2.2. Atividades práticas em IC
3º Encontro – Atividades práticas em IC
4ºEncontro – Atividades práticas em IC e avaliaçào da oficina
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