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O projeto Facendo una passeggiata é parte da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Italiano II, integrante do currículo obrigatório do curso presencial de Letras - Língua 

Italiana e Literaturas com habilitação em Licenciatura da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Este projeto de estágio foi aplicado na Paróquia Santíssima Trindade 

– no bairro Trindade e teve como temática o ensino da língua italiana por meio de temas 

que se referem a locais do cotidiano, como por exemplo: cinema e supermercado. As 

aulas se desenvolveram partindo da apresentação de vocabulário específico, seguido de 

diálogos. A escolha foi feita com base nas experiências obtidas na prática de estágio 

anterior e visando inserir os participantes em situações reais do dia-a-dia. As aulas 

foram compostas por conteúdos de cunho gramatical, geográfico, histórico e cultural, 

bem como, os aspectos linguísticos. Em específico, o ensino da língua italiana no 

Estado se faz necessário, uma vez que, esse concentra grandes núcleos de descendentes 

de italianos, principalmente nas regiões sul e oeste. Focando para o ensino em 

Florianópolis, no qual predomina a influência da cultura açoriana, a cultura italiana 

pode servir para que os aprendizes tenham contato com uma cultura, que no século XIX 

contribuiu para a formação do país e, principalmente, do Estado, tanto econômica 

quanto cultural. A escolha da Paróquia Santíssima Trindade como campo para a prática 

de estágio obrigatório e como local de aplicação deste projeto deu-se, uma vez que, 

entende-se que há a necessidade de expandir o conceito de ensino-aprendizagem para 

fora da sala aula, ou seja, para ambientes não-formais de ensino. Outra justificativa da 

escolha do referido local para a prática de estágio dá-se em virtude da receptividade 

encontrada em práticas de estágio nos semestres anteriores. A utilização de recursos 

didáticos, além das bibliografias selecionadas, gravuras, revistas, áudio e vídeo, jogos, 

músicas, etc, estes são alguns dos recursos que foram utilizados como forma de 

favorecer o ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. 
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