
Seminário de Espanhol online 

2 de Junho Sessão de Apresentação do Seminário 

19 e 26 de Junho e 3 e 10 de Julho de 2021 
4 sessões de 3 horas, das 10h00 às 13h00, aos sábados 

 

 

 

 

 

 

Com a formadora Ana Rita Laureano 

Inscrições e outras informações para o email: 
formacao@asp-secretarias.pt 

www.asp-secretarias.pt 

 

mailto:formacao@asp-secretarias.pt
http://www.asp-secretarias.pt/


Seminário de Espanhol 

Manhãs de Sábado 

Objetivos gerais: 
Identificar, reconhecer e corrigir os erros mais frequentes cometidos pelos 
portugueses que falam/escrevem “portuñol”. 

Destinatários: 
Associados da ASP e público em geral 

Monitoragem: 
A formadora estudou e trabalhou em Lisboa, Salamanca e Barcelona em áreas 
relacionadas com o Direito e a representação comercial. Em 2010, criou um 
método andragógico para o ensino do Espanhol a quem tem o Português como 
língua materna. Dedica-se, desde então, à formação profissional de ELE e PLE. 

Metodologia: 

A formação é essencialmente prática e interactiva, privilegiando-se o 
recurso a simulações concretas do quotidiano social e/ou profissional dos 
formandos. Está orientada para o desenvolvimento de  competências  de  
oralidade  e  de    escrita,  sem  descurar a componente fonética e (orto)gráfica 
que serve de suporte a qualquer  idioma. 

 
O  método andragógico “del taburete” assenta numa base tripartida: 
regras básicas de gramática, vocabulário e expressões idiomáticas.  
 
https://www.linkedin.com/in/anaritalaureano/ 
 

 

 



Duração do Seminário 
3 ou 5 semanas. 
5 sessões de 3 horas cada, entre 29 de maio e 26 de junho, aos sábados 
 

Inscrições e outras informações para o email: 
formacao@asp-secretarias.pt 

 

Por que razão não nos entendem os espanhóis? 
Eis a questão à qual este seminário pretende responder abordando as seguintes 
temáticas: 

- 1ª sessão: idiossincrasia do povo e da língua e principais diferenças 
fonéticas: 

- 2ª sessão: regras gramaticais estruturantes; 

- 3ª sessão: análise dos principais erros do portuñol e apresentação dos 
falsos amigos; 

- 4ª sessão: resolução de casos práticos apresentados pelos     participantes. 

Sessão de apresentação (Sem custo associado – cortesia ASP) 
 
Na quarta-feira, dia 2 de Junho, a ASP tem o gosto de convidar todos os 
interessados para uma conversa informal sobre a falibilidade do 
‘portunhol’.  
 
Esta sessão é de entrada livre sujeita a inscrição prévia, organizada e 
promovida pela ASP, e contará com a presença da formadora.   
 

 
Duração do Seminário 
4 sessões (3 horas cada) entre 19 de Junho e 10 de Julho, aos sábados, das 
10h00 às 13h00. 

www.asp-secretarias.pt 
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