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Curso de férias de português para estrangeiros hispanofalantes 

Sobre o Curso 

O Curso de Extensão em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELIPE) e a Associação             

de Professores de Língua Portuguesa para Estrangeiros (AMPPLIE) oferecerão, durante          

as férias, um curso de duas semanas que apresentará a língua e a cultura brasileiras aos                

estudantes estrangeiros. Este curso incluirá aulas sobre o uso prático do português, a             

distinção entre português e espanhol e apresentações sobre história, geografia, música,           

cinema e outros aspectos culturais do país. 

  

Cronograma 

09/12  
seg 

10/12 
ter 

11/12 
qua 

12/12 
qui 

13/12 
sex 

14/12 
sab 

 
Unidade e 
diversidade na 
cultura 
brasileira 
algumas 
diferenças 
entre 
espanhol e 
português 
 
 

Português 
Desenvolver 
suas 
habilidades de 
escuta, oral e 
escrita. 
Aula 
introdutória 
 

Português 
Desenvolver 
suas 
habilidades de 
escuta, oral e 
escrita. 
Diferenças 
entre espanhol 
e português 
 

 
Português 
Desenvolver 
suas 
habilidades 
de escuta, 
oral e escrita. 
Diferenças 
entre 
espanhol e 
português 
 

 
Português 
Desenvolver 
suas 
habilidades 
de escuta, 
oral e escrita. 
Diferenças 
entre 
espanhol e 
português 
 
 

Passeio 
turístico: 
Visita a Ouro 
Preto - cidade 
histórica de 
Minas Gerais 
- declarada 
Patrimônio 
Mundial pela 
UNESCO 

  

 

 

 

 



 

16/12 
seg 

17/12 
ter 

18/12 
qua 

19/12 
qui 

20/12 
sex 

21/12 
sab 

Geografia 
física do 
Brasil: clima e 
principais 
capitais do 
Brasil 

Música 
brasileira: 
A música e a 
história política 
do Brasil Cozinha 

mineira: pratos 
principais e 
receitas 

Cinema 
brasileiro: 
os principais 
filmes e sua 
importância 
para 
conhecer a 
sociedade 
brasileira 
 

Português 
Desenvolver 
suas 
habilidades 
de escuta, 
oral e escrita. 
Diferenças 
entre 
espanhol e 
português 
 
 

Passeio 
turístico: 
visita às 
cidades 
históricas de 
Tiradentes e 
São João 
Del Rey - 
passeio 
Maria 
Fumaça 

História e arte 
brasileiras 

Aula de dança 
prática (Forró) 
 

  

Inscrições 

O preço do curso é de R$400,00, sem os passeios, e R$1.115,00, com os passeios. 

 

As inscrições devem ser feitas por formulário (shorturl.at/hyVW0) até 09/12. Alunos de 

língua espanhola interessados na língua e cultura brasileiras podem participar. 

 


