
CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA Y CULTURA MEXICANA  

Esta formação destaca as generalidades da língua espanhola como língua internacional. Dentro do universo 
hispânico, privilegiar-se-á as especificidades linguísticas e culturais mexicanas. O curso “Lengua Española y 
Cultura Mexicana” compreende três níveis em concordância com o Quadro Europeu Comum de Referência para 
Línguas: Inicial, Básico e Intermédio (A1, A2 e B1). 

DESCRIÇÃO 

 

La Calavera de la Catrina, de José Guadalupe Posada  

 

NÍVEIS : 
A1.1, A1.2, A2.1, 
A2.2, B1.1, B1.2  

DURAÇÃO / DATA  

30 horas cada Nível   
A partir do dia 18 de Maio  de 2015 

A) - 2ªs e 4ªs feiras das 11h às 13h ou das 15h às 17h. 
B) - 3ªs e 5ªs feiras das 11h às 13h ou das 15h às 17h. 
C) - 2ªs, 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras das 17h às 18h. 
D) - 6ªs feiras das 10h às 13h ou das 15h-18h. 

HORÁRIOS DISPONÍVEIS 

10 € (para reservar a vaga) 
120 € (na sessão de abertura) 
Custo total: 130 €  (com material incluído) 

CUSTOS 



FORMADOR: 

O formador facilitará a aquisição progressiva das ferramentas linguísticas e as explicações culturais 

pertinentes para os formandos atingirem os objetivos dos módulos com base num método comercial 

e em documentos eletrónicos autênticos (textos escritos, visuais e audiovisuais). Privilegiar-se-á um 

trabalho em equipa de acordo com a abordagem por tarefas que faz dos formandos atores – e não 

espectadores passivos – no processo de aprendizagem. Consequentemente, desde as primeiras 

sessões, espera-se que os formandos produzam textos de acordo com as suas competências que têm 

de se reafirmar e ampliar conforme os novos conhecimentos forem se integrando a seu saber fazer 

comunicativo. 

METODOLOGIA 

CENTRO INTERCULTURACIDADE 

Travessa do Convento Jesus 16 A, 1200-126 Lisboa 

Tel.: 21 820 76 57  (de 2ª a 6ª feira, das 14h às 20h) 

http://interculturacidade.wordpress.com 

E-mail: info.interculturacidade@gmail.com  

Facebook: Centro InterculturaCidade 

CONTATOS  

Armando  de  León  é  professor  mexicano, portanto falante  nativo  de  espanhol,  com  uma 
formação adequada  ao  contexto  do  ensino  de  línguas  e  culturas  –  espanhol,  francês  e 
intercompreensão em línguas românicas – fundamentada em estudos e permanências em várias 
universidades internacionais. Atualmente, está a fazer o Doutoramento em Línguas, Literaturas e 
Culturas na Universidade Nova de Lisboa. Tem uma sólida experiência enquadrada  em  diferentes  
metodologias  de  ensino  –  como  o  enfoque  comunicativo,  o enfoque discursivo e o enfoque por 
tarefas –  resultante de um exercício docente de mais de dez anos. 

https://interculturacidade.wordpress.com/atividades/cursoseoficinas/
https://pt-pt.facebook.com/CentroInterculturaCidade

