OPS! é o que exclamamos quando nos apercebemos de algo que já sabíamos.
Trata-se de ateliês criados para mostrar às pessoas que o galego é:
✗

Uma entrada privilegiada para aceder ao mundo em português.

✗

A nossa vantagem competitiva no quadro espanhol e europeu.

Como?
Os ateliês têm um formato de 100 minutos.
No ensino seriam duas aulas de 50 minutos.
O relator expressa-se em português e incidese em que tal ação seria inviável em Madrid
ou Barcelona.
A interação é alta, facilitando a implicação
das alunas e alunos para integrarem os
diferentes aspetos da exposição.

Por que?
✗

Porque a maioria dos nossos estudantes, quando finaliza o sistema
educativo obrigatório, desconhece que o português pode fazer parte do seu
CV.

✗

Para pôr em valor a língua da Galiza, fazendo ver a sua potencialidade e
contrariando os preconceitos que a subestimam.

✗

Porque o português é a sexta língua mais falada no mundo, oficial em 4
continentes e 8 países, um deles o Brasil, potência emergente.

✗

Porque o multilinguismo vai ter cada vez mais valor, promovido pela
globalização e as instituições políticas (a começar pela União Europeia)

Os ateliês foram idealizados, desenvolvidos e são ministrados
pela AGAL, Ass. Galega da Língua, uma entidade que promove
a difusão na Galiza do mundo que se expressa em português,
no convencimento de que eleva o bem-estar da cidadania
galega e é um reforço para a língua da Galiza.

Instalações e material necessário:
Uma sala com projetor para poder mostrar a apresentação em Office Impress e os
sítios web, assim como um reprodutor de música ou saída de som para o
computador. Cópias impressas a distribuir entre os assistentes.

✗ O mundo do INHO
Com conteúdos adaptados às capacidades de
estudantes do terceiro ciclo de primário, 5º e 6º (10 a 12
anos). O ateliê foi elaborado pelo professor Carlos
Valcárcel da Faculdade de Ciências da Educação e do
Desporto de Ponte Vedra, especialista no ensino e
aprendizagem de línguas. O número de assistentes será
de 10-20, no máximo 30.

✗ OPS!
Alunas/os a partir dos 12 anos (ESO, bacharelato, FP,
ensino de adultos…). O número ideal está entre 20 e 40
assistentes. Concebidos para centros de ensino, podem
também ser realizados em associações vizinhais ou
culturais, como também em centros socioculturais,
sempre que a sala esteja equipada adequadamente.

✗ #sabemosportuguês.
Para alunas e alunos a partir de 1º da ESO que já
realizaram o Ops! ou que têm conhecimentos básicos de
português. O número não poderá ser superior a 25.
Quantas mais pessoas assistentes, os ateliês perdem
interatividade.

Quanto?
O preço por cada ateliê é de 165 euros. Dois ateliês num mesmo dia 285 euros.
(Isentos de IVA pelo artigo 20.1.9 da Lei 37/1992, de 28 de dezembro, do imposto
sobre o valor acrescentado).

Mais informação e contacto:
ops.agal-gz.org/

-

ops@agal-gz.org

