BILINGUISMO/DNL (disciplina
não linguística) CODAP/UFS
Apoiado por Cecília Goloboff, Adida de cooperação para o francês junto
ao Consulado Geral da França em Recife, criou-se o projeto
BILINGUISMO/DNL (disciplina não linguística) CODAP/UFS. Primeira
escola bilíngue em língua francesa do estado de Sergipe e segunda do
Nordeste, o curso terá como base três disciplinas que serão orientadas
por um eixo temático: cultura, corpo e ambiente. A partir desse tema, os
estudantes terão aulas de língua francesa/FLE, práticas corporais e
iniciação científica.

Investimento da Embaixada para
formação de uma biblioteca.

À la demande de l’Institut français du Brésil, pour lequel le
développement de l’enseignement bilingue constitue depuis
quelques années une priorité, le département langue française
du CIEP a organisé, du 12 au 16 décembre 2016, une formation
à la gestion d’une section bilingue francophone. Cette formation
a réuni au CIEP cinq responsables d’établissement ou
coordinateurs pédagogiques exerçant dans des établissements
brésiliens à classes bilingues ou projetant de mettre en place un
enseignement bilingue dans leur école.

Graças a esse projeto foi estabelecido um convênio entre Aliança Francesa
de Aracaju, Embaixada da França e Colégio de Aplicação. Christiane
Ramos Donato - Professora de Ciências/Biologia e Marília Menezes
Nascimento Souza Carvalho - Professora de Educação Física farão sua
formação linguística na Aliança Francesa para que possam ministrar as
disciplinas no projeto. Os demais professores, funcionários e alunos do
CODAP podem contar com 30% de descontos nos cursos da Aliança
Francesa.
.
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