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O projeto “Viajando com Marco Polo” é parte da disciplina de Estágio Supervisionado 

I, integrante do currículo obrigatório do curso presencial de Letras - Língua Italiana e 

Literaturas com habilitação em Licenciatura da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). O presente pôster é relativo ao projeto de estágio aplicado no ano primeiro 

semestre de 2012 na Paróquia Santíssima Trindade – Trindade. Como componente 

lúdico o curso teve um guia que, conduziu a todos por uma viagem a Itália. O 

personagem escolhido foi Marco Polo, importante mercador veneziano que no século 

XIII ficou conhecido por suas viagens ao Oriente. 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 encontra em práticas de estágio anteriores. A 

prática de estágio em sala de aula, teve 11 semanas de duração e cerca de 30 

participantes. Como forma de mostrar e discutir as estratégias utilizadas nesse prática 

criou-se um blog. Esse pôster também abrange as reflexões relativas a escolha do 

conteúdo programático; uso ou não da gramática e tradução; recursos didáticos e 

produção de materiais 
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