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RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Estágio de Docência em Língua Italiana I do
curso de Licenciatura em Letras – Italiano em 2019/1, e visou ao planejamento e à aplicação de uma oficina,
intitulada Italia Verde, tendo como público-alvo 10 alunos, de 1º a 5º ano, das ditas Alfas do Colégio de
Aplicação da UFRGS. A oficina foi dividida em 12 encontros de dois períodos, sendo o último encontro
dedicado à mostra dos trabalhos realizados para a comunidade escolar e familiar. A proposta principal da oficina
foi introduzir algumas palavras da língua italiana através do eixo temático de Meio Ambiente e Reciclagem de
materiais recicláveis, como plástico e papel. A metodologia adotada foi composta por atividades lúdicas de
ensino: músicas, vídeos, atividades artísticas e jogos. Os planejamentos das aulas subsequentes foram
desenvolvidos a cada semana em momento pós-oficina. Através do eixo temático da reciclagem e montagem
com materiais recicláveis, os alunos tiveram contato com elementos da cultura Italiana, como a Torre de Pisa e a
Arena do Coliseu, por exemplo. O resultado da oficina foi muito positivo, os alunos tiveram a oportunidade de
avaliar o curso e comentar os pontos que consideraram mais interessantes para o seu aprendizado. De acordo
com essa avaliação, os alunos demonstraram ter aprendido os diversos vocábulos italianos apresentados ao longo
da oficina; refletiram sobre as suas ações em relação à raccolta differenziata (coleta seletiva); e se interessaram
principalmente pela parte lúdica da oficina, que usava materiais recicláveis recolhidos pelos próprios
participantes.
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