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Seja na vida pessoal, cotidiana ou acadêmica, é cada vez mais relevante o domínio das 

línguas estrangeiras. Falar outros idiomas cria novas possibilidades, abre portas, através do 

contato com suas respectivas culturas e ideias com o modo de pensar e agir de quem as 

fala, através da ampliação da capacidade de atuação no mundo e do reconhecimento que 

se dá a quem pode se comunicar nas línguas faladas por seus diferentes interlocutores.  

Para crianças e adolescentes, aprender novas línguas é determinante no desenvolvimento 

intelectual, pois nessa fase está em formação a estrutura cognitiva e o pensamento lógico, 

além de ser amplamente divulgado o fato de que é justamente nesse período da vida que 

se tem mais capacidade de absorver novas estruturas linguísticas. 

Ofereceremos no Centro Educacional Interação os cursos de Italiano e Francês, tendo cada 

uma dessas línguas inúmeros motivos para serem aprendidas. 

O italiano teve muita importância na formação da cultura Brasileira e, ainda mais, da cultura 

paulista. Muitos de nós somos descendentes de italianos. Aprendendo esta língua, 

retomamos nosso legado histórico cultural e construímos pontes entre as culturas italiana e 

brasileira. Além disso, o italiano é portador de enorme riqueza cultural, sendo o país central 

do conjunto das culturas de origem latina, legando ao mundo obras primas de Dante 

Alighieri, Vittorio de Sicca, Federico Fellini e Luigi Pirandello, além de tantas outras em 

áreas como a política, a arquitetura, a moda e a música. 

O francês é uma língua que abrange todo o globo com sua importância, desempenhando 

até o século XIX o papel que o inglês desempenha hoje. Mas nem por isso o francês perde 

seu prestígio, pois foi a língua em que se escreveram inúmeros clássicos universais da 

política, da literatura, do teatro, da música e de outros campos, além de ser hoje em dia 

falada não só na França, mas também na Bélgica, Suíça, Quebec e vários outros países ao 

redor do mundo, especialmente na África. É também uma das línguas oficiais da 

Organização das Nações Unidas. 

A proposta inicial dos cursos é abranger a primeira metade do período de um ano 

estipulado nos livros didáticos para que o aluno atinja o nível A1 do Quadro Europeu 

Comum de Referência para Línguas, ao fim dos quais poderá compreender e utilizar 

expressões cotidianas, expressar suas necessidades, apresentar-se e apresentar outros, 

pedir e dar informações básicas. Além do uso do material didático, estimularemos a 

conversação, que se expressem na língua, a utilização de recursos da internet, como 

exercícios on-line e páginas na língua estrangeira, assim como o o uso do dicionário, de 

forma a tornarem-se auto-suficientes no aprendizado da língua em um certo ponto de sua 

trajetória.  

O material descrito na circular é completo e será vendido na escola. É recomendável a 

aquisição de um dicionário, que também será vendido na escola, apesar de, em casa, 

poderem utilizar um dicionário on-line e, em aula, terem à disposição alguns dicionários. 

Contamos com a presença dos alunos, e que trabalhemos juntos nessa jornada de 

aprendizado rumo a uma nova língua estrangeira! 
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