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2  APRESENTAÇÃO 
 
 

No mundo contemporâneo, o papel de Ensino Médio na vida dos alunos está cada vez 

mais decisivo. 

Nessa etapa da vida escolar os adolescentes se preparam para os desafios do 

vestibular, consolidam valores e atitudes, elaboram projetos de vida, em um ciclo de 

transformações no qual se instrumentam para assumir responsabilidades da vida adulta. 

Do ponto de vista da formação do indivíduo, as línguas estrangeiras modernas 

assumem condição de parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem 

ao estudante aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração 

num mundo globalizado. 

A proposta de criação das SELEM – SALAS DE EXTENSÃO DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS MODERNAS tem como meta primeira, de acordo com a Lei 11.161 de 05 de 

agosto de 2005, oportunizar aos alunos do Ensino Médio e/ou do Ensino Fundamental da rede 

pública estadual do Tocantins que optarem pelo estudo do espanhol, acesso ao local ideal para o 

aprendizado de línguas (como centro de convívio multicultural, desenvolvendo sua competência 

comunicativa e construindo seu próprio aprendizado diante de situações reais de interação em 

ambiente da língua e da cultura estrangeira, oferecendo material didático e metodologia própria 

para atender as especificidades do idioma incentivando o ensino e a aprendizagem, de forma 

contextualizada e vinculada à realidade do aluno/cursista, preparando-o para a “vida real”, no 

contexto do trabalho, de sua vida local que é cada vez mais afetada pela vida global, e vice-

versa.   

Há duas línguas estrangeiras que no Brasil contemporâneo são vistas como 

fundamentais para se contemplar as necessidades que se apresentam em relação ao grande apelo 

internacional, e, também, por estarem relacionadas ao mundo do trabalho: o inglês e espanhol. 

Entretanto, o cumprimento da Lei 11.161 foi preponderantes para balizar a proposta de inserção 

da Língua Espanhola  nas SELEM.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral  

Ofertar o ensino de Língua Espanhola aos alunos do Ensino Médio e/ou aos alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental,ampliando desta forma a oferta de ensino de línguas como 

propostas de enriquecimento cultural, incorporando a importância da aquisição de conhecimento 

e o prazer de aprender, que direta ou indiretamente podem estar associados a oportunidades nos 

diferentes contextos da vida.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos  

- oferecer ao aluno o acesso à prática do estudo de línguas estrangeiras explorando suas 

competências adquiridas através de assimilação natural em um ambiente de língua estrangeira e 

de sua cultura; 

- construir uma referência de qualidade no ensino de línguas estrangeiras para que 

sejam utilizadas da forma que melhor convier; 

- promover situações de apoio, estudo, aprimoramento e de consolidação de habilidades 

específicas na língua estruturada, o espanhol; 

- abordar diferentes aspectos e modalidades da gramática, do vocabulário, da 

conversação, da pronúncia, da leitura e da redação em língua estrangeira; 

- constituir-se em foco irradiador de novas metodologias como fonte de inovação do 

ensino de Línguas Estrangeiras para alunos/cursistas. 

 

4  METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A metodologia utilizada terá enfoque a partir de uma postura adotada com base no 

conceito de educação, enquanto momento de desenvolvimento cultural-humano com abordagem 

comunicativa dando ênfase à oralidade. 

Propõe-se adotar nas Salas de Extensão de Línguas Estrangeiras Modernas, a noção e a 

compreensão de que “aprender línguas é aprender maneiras diferentes de pensar, sentir e agir, 

enfim, de nos realizarmos como seres humanos”. E, que ainda, é ter um olhar sobre o mundo “do 

outro” e ir além dos limites muitas vezes impostos pela falta de oportunidade.  

O professor deverá trabalhar as 04(quatro) habilidades – leitura, escrita, conversação, e 

atividades de áudio, utilizando-se de recursos criativos e sugestivos, tais como: 
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- música, teatro, jogos, atividades externas, atividades contextualizadas, dinâmica 

de pares, trios e grupos); 

- filmes diversos em DVD, com áudio e/ou legenda original da língua estrangeira;  

- CD´s de áudio; 

- atividades com CD ROM e interativas no computador, que será utilizado, ora 

como ferramenta, ora como recurso ou como fonte de pesquisa, e, principalmente, 

como instrumento de comunicação e incentivo de à educação tecnológica; 

              As aulas deverão ser planejadas e executadas enfatizando a comunicação nas formas – 

oral e escrita, às quais deverão enfocar a fala, a compreensão auditiva, a leitura e a expressão por 

meio da escrita, sem contudo, esquecer a importância do ensino da gramática, parte fundamental 

para aquisição de uma segunda ou terceira língua. O estudo da gramática deverá ser feito através 

da análise de estruturas em seus contextos e da análise dos erros e dificuldades que os alunos 

apresentem em sua produção oral e escrita. 

 

5 ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE  

 

Caberá à Secretaria da Educação e Cultura a organização administrativa, estrutural, 

didática e pedagógica das Salas de Extensão de Língua Estrangeira Moderna – SELEM.  

As escolas ficarão encarregadas de efetuar as matrículas que são opcionais aos alunos e, 

de encaminhá-las à DRE, para que esta última, organize e estruture as turmas. 

Os professores e professoras deverão se reportar ao(à) Assessor(a) de Currículo da DRE, 

a fim de encaminhar a freqüência e as notas de avaliações e quaisquer ocorrências que 

porventura achem necessário comunicar. 

O (a) Assessor(a) de Currículo da DRE  ficará responsável pela distribuição, e pelo 

controle de livros, dos materiais didáticos que forem destinados às SELEM. 

 

              

    6  PÚBLICO ALVO 

 

Serão atendidos exclusivamente os alunos do Ensino Médio e/ou alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental da rede estadual de ensino, que optarem pela disciplina de Língua 

Espanhola.. 
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     7   INVESTIMENTO 

 

A SEDUC/SEDE será responsável pelo fornecimento do material didático, do material 

pedagógico, material de expediente, mobiliário e equipamentos, assim como, 

pela estruturação das salas com livros didáticos e paradidáticos destinados aos professores e aos 

para alunos. 

 

 

  8   CARGA HORÁRIA  

 

Turno diurno - 02 aulas de 50 minutos, duas vezes por semana, no contra turno. 

Turno noturno - 02 aulas de 48 minutos, duas vezes por semana, no contra turno. 

 

9  LOCAL DAS AULAS 

 

As DRE fornecerão o espaço físico compatível com as necessidades de atendimento das 

SELEM – Salas de extensão de línguas estrangeiras modernas. 

Desta forma, as aulas deverão acontecer em 01 (uma) sala ambiente, que poderá ser em 

uma unidade escolar ou nas dependências da DRE, se houver espaço para tal, devidamente 

equipada e exclusivamente destinada ao atendimento dos alunos matriculados para cursar o 

Espanhol. 

Ressalta-se que nas DRE setorizadas (norte, centro e sul), será facultada a criação de 

mais de uma sala para atendimento dos setores,ou seja, conforme a demanda. 

 

 

10   DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

 

10.1 Dos profissionais que ministrarão as aulas 

As aulas serão ministradas prioritariamente por professores que pertençam ao quadro 

efetivo da SEDUC, salvo o caso de não haver professor efetivo da língua ofertada nas SELEM 

de alguma DRE, com comprovada habilitação na língua a que se propõe ministrar, preservando-

se assim as possibilidades de proficuidade dos alunos. 

A SEDUC formará uma banca com profissionais da SEDUC/SEDE e das DRE para 

avaliação de competência e seleção dos professores interessados em ministrar aulas nas SELEM. 
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10.2 - Composição das Turmas 

Cada sala ambiente montada poderá comportar 29(vinte e nove) turmas regulares com 20 

(vinte) alunos, sendo: 

- 24 turmas com 02 (duas) aulas semanais de 50 ou 48 minutos cada, nos 03 ( três) turnos de 

funcionamento e 05 turmas intensivas às 6ªs feiras.  

Nestes moldes, cada SELEM poderá atender o quantitativo de 580 ( quinhentos e oitenta) 

alunos, por semestre. 

 

 

11 – PROFISSIONAIS DAS SELEM 

A composição do quadro de professores para atenderem à demanda nas SELEM será de 

acordo com a quantidade de turmas criadas, considerando que o ideal para uma turma de línguas 

estrangeiras é de 20 (vinte) alunos. 

O assessores de currículo de Língua Espanhola, das DRE e da SEDUC/SEDE darão 

suporte para os professores, por meio de acompanhamento sistemático, individual ou em grupo. 

O assessor de currículo da SEDUC/SEDE será responsável por co-dirigir o 

funcionamento das SELEM. 

 

12 – RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SELEM 

 

 12.1 – Espaço físico 

- Sala (s) de aula no município sede da Diretoria Regional de Ensino que tiver pelo menos uma 

turma de Ensino Médio, de acordo com a demanda. 

 

12.2 – Mobiliário e equipamentos 

- armário em MDF de 02 portas. 

- lixeira em melamínico. 

- mesa para o professor em MDF, com 03 gavetas. 

- cadeira fixa para o professor; 

- carteiras universitárias acolchoadas para os alunos; 

- ar condicionado de 12.000 BTU´s; 

- TV de 29”; 

- aparelho de DVD; 

- quadro de avisos; 

- computador multimídia; 

- impressora jato de tinta; 
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- rádio gravador AM/FM estéreo com CD 

- caixas de som para computador 

- estabilizador 

- mesa para computador em MDF 

- cadeira acolchoada giratória para mesa do computador 

- Internet Banda Larga 

 

12.3 Material Didático 

-  CD`s musicais em espanhol 

-  dicionário em Língua Espanhola em nível elementar 

-  dicionários em Língua Espanhola em nível intermediário com CD-ROM 

-  livros didáticos em Língua Espanhola  para alunos 

-  livro didádico com CD-ROM para professores 

-  livros paradidáticos em Língua Espanhola 

 

 

13 PLANILHA DE CUSTOS por SELEM 

 

DISCRIMINAÇÃO QTD VALOR 

UNITÁRIO 

EM R$ 

VALOR 

TOTAL EM 

R$ 

Armário em melamínico medindo 1.00x0,80 x 

0.50, cm 02 portas 

01 R$ 350,00 R$ 350,00 

Cadeira fixa revestim.. tecido 01 R$ 65,00 R$ 65,00 

Suporte para CPU com rodízio 01 R$ 25,00 R$ 25,00 

Lixeira em melamínico 01 R$ 22,00 R$ 22,00 

Mesa com 03 gavetas de aço, medindo 1.25 x 

0.70 x 0.75 

01 R$ 310,00 R$ 310,00 

Carteira universitária acolchoada revestim. tecido 25 R$ 60,00 R$ 1.500,00 

Mesa para computador 01 R$ 200,00 R$ 200,00 

Cadeira giratória para digitador sem braços – 

revestim.. tecido 

01 R$ 120,00 R$ 120,00 

Quadro branco 1.50 x 1.20 01 R$ 65,00 R$ 65,00 

Quadro de avisos 1,20 x 0.80 01 R$ 60,00 R$ 60,00 

Dicionário Escolar de Espanhol 04 R$ l9, 90 R$  79,60 
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Dicionário de Espanhol em  nível intermediário 

com CD ROM 

25 R$ 50,00 R$ 1.250,00 

Livros paradidáticos de Espanhol 50 R$ 25,00 R$ 1.250,00 

Livro de espanhol para uso dos alunos 25 R$ 70,00 R$ 1.750,00 

CDS Musicais 10 R$ 25,00 R$ 250,00 

Aparelho de ar condicionado 12.000 BTU’s 01 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Televisor LCD 32” 01 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 

Aparelho DVD com Karaokê 01 R$ 200,00 R$ 200,00 

Computador com kit multimídia 01 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Impressora  HP 3550 Deskjet 01 R$ 320,00 R$ 320,00 

Estabilizador 1000 wats bi 115/110 volts 01 R$ 130,00 R$ 130,00 

Rádio Gravador AM/FM estéreo c/ CD 01 R$ 190,00 R$ l90, 00 

Caixas de som para o PC (kit) 01 R$ 150,00 R$ 150,00 

Scanner 01 R$ 400,00 R$ 400,00 

TOTAL  R$14.786,60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


