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Esta of ic ina teve como objet ivo compart i lhar conhecimentos e
experiências acerca da língua e da cultura italianas. As atividades foram
organizadas e conduzidas pelos alunos de graduação das disciplinas de
Estágio de Docência em Língua Italiana I e II, sob a orientação da profª.
Daniela Norci Schroeder, em 2007/1. O público-alvo desta atividade
foram professores e estudantes de ital iano, com conhecimento
básico-intermediário do idioma. Nos propusemos a trabalhar com as
múltiplas habilidades necessárias para a formação e atualização de
professores, alunos e, também, pessoas interessadas na língua e na
cultura italianas. Nosso principal objetivo foi a valorização das nossas
inteligências (lingüística, cultural, social, musical, literária e outras),
permitindo a tomada de consciência, a utilização e a melhoria das
próprias competências educativas fazendo uso de atividades diversas
dentro da sala de aula. Acreditamos, também, na importância da troca de
experiências práticas e de sugestões criativas entre os membros de um
grupo, aproximando professores e alunos, fortalecendo e aumentando a
auto-estima, assim como na atualização contínua do conhecimento. A
oficina foi organizada em 12 (doze) encontros de 2 (duas) horas cada,
totalizando 24 (vinte e quatro) horas de atividades. Entre as diversas
atividades realizadas, destacamos: confecção de cartazes, criação de
histórias coletivas, histórias em quadrinhos, apresentações musicais,
teatro, trabalho na internet, pesquisas sobre as regiões e ludoteca,
atividade na qual foram disponibilizados jogos confeccionados pelos
alunos do Estágio, como quebra-cabeça e memória. A avaliação final da
atividade, realizada em grupo, foi extremamente positiva. Os alunos
ministrantes reconheceram a importância do trabalho em equipe, bem
como o crescimento tanto no sentido lingüístico como didático da sua
formação como professores. Os oficineiros, por sua vez, foram enfáticos
em reconhecer que a atividade superou as expectativas e que foi muito
proveitosa no sentido de praticar e ampliar os conhecimentos da língua e
da cultura italiana. A oficina Compartilhando saberes da língua e da
cultura italianas já está com previsão de uma segunda edição para
2007/2.


