MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Prestação de Contas nº11/2011
Plano de Ação MRE/CRBE 2011/2012
III. EDUCAÇÃO
1) Apoio ao ensino da língua portuguesa aos brasileiros no exterior
c) Incentivar a criação de cursos de ensino de português, inclusive como língua de
herança, à distância para brasileiros no exterior.
(MRE/MEC)
Plano de Ação - MRE: Por meio da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa
(DPLP), o MRE vem apoiando projetos de ensino da língua portuguesa para crianças
brasileiras no exterior, a exemplo do Projeto Alecrim na Bélgica, o Projeto Alecrim no
Líbano e o Projeto Mantena em NY. Nos próximos meses a DPLP implementará
projeto-piloto de capacitação de professores nos EUA, o qual poderá ser posteriormente
estendido para outras regiões. A idéia é a de valorizar profissionais e experiências locais
de ONGs e associações em face da dificuldade de se enviar professores do Brasil para o
exterior. Criará área no Portal Brasileiros no Mundo voltada para divulgar programas e
cursos à distância que apóiem educação de brasileiros no exterior, inclusive aqueles
com aulas diárias. Verificará com os órgãos competentes a possibilidade de facilitar a
homologação de cursos profissionalizantes cursados por brasileiros no exterior.
Plano de Ação - CRBE: fará ampla divulgação dos cursos de capacitação de
professores de português (a começar nos EUA). Articulará, na medida do possível,
parcerias com universidades locais para a inserção de aulas de português nos grades
curriculares, como vem sendo feito em alguns países de forma pontual. Mapeará cursos
de educação à distância para inclusão no Portal Brasileiros no Mundo.
Providência: Será realizado, no Consulado-Geral em São Francisco, de 17 a 19/06/11
(sexta, sábado e domingo), projeto-piloto de um Programa de Formação Continuada de
Professores de Português como Língua de Herança (POLH). Destacam-se, entre os
objetivos gerais do curso, a) a reflexão sobre o português brasileiro e sobre a
importância de sua conservação e difusão como língua de cultura; b) a capacitação para
o planejamento de cursos; e c) a elaboração de materiais instrucionais adequados.
Ciente de relevantes iniciativas comunitárias no âmbito do ensino de Português como
Língua de Herança nos EUA, notadamente para crianças, bem como da necessidade de
valorização e revigoramento da atuação frequentemente voluntária dos cidadãos nelas
envolvidos, atividades voltadas para o ensino de POLH serão incluídas,
progressivamente e sem prejuízo da atenção conferida à promoção do Português como
Língua Estrangeira (PLE), centrado em alunos estrangeiros, nos programas e ações do
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa/Departamento Cultural do MRE.
Os resultados do projeto-piloto em São Francisco serão levados à IV Conferência
Brasileiros no Mundo, para discussão na mesa sobre educação. (atualizado em
25/05/2011)
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