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JUSTIFICATIVA: 

Não é novidade que o domínio de línguas estrangeiras é fundamental no mundo globalizado. Neste 

contexto, o espanhol se apresenta como uma das melhores e mais vantajosas escolhas, tanto do 

ponto de vista profissional e acadêmico como cultural, pois além de possuir cerca de 500 milhões de 

falantes, é, depois do chinês, a segunda língua do mundo por número de usuários e o segundo 

idioma de comunicação internacional, atrás do inglês. 

Importante para a cultura, negócios e política, a língua espanhola ocupa uma posição determinante 

no cenário mundial e cada vez mais desperta o interesse de quem deseja aprender uma segunda 

língua. 

O Colégio Plínio Leite tem dado, tradicionalmente em sua proposta de estudos de língua 

estrangeira, prioridade ao estudo do idioma Espanhol em seu currículo. 

Essa característica e escolha realizada há muitos anos deveu-se não somente ao fato do domínio do 

espanhol abrir um vasto leque de oportunidades de intercâmbio cultural que estende pelo mundo 

das artes, literatura, cinema, esportes, com os nossos vizinhos latinos, mas também pelo espanhol 

ser um idioma requisitado pelo mercado de trabalho, à medida que vem aumentando o volume de 

negócios entre empresas brasileiras e companhias internacionais que têm o espanhol como 

principal língua.  

 

POR QUE BUSCAMOS A CERTIFICAÇÂO DE NOSSOS ALUNOS NA LÍNGUA 

ESPANHOLA? 

Se a integração comercial e profissional com nossos países vizinhos já é motivo suficiente para 

despertar o interesse pela aprendizagem do espanhol, a importância acadêmica e cultural desta 

língua reforça a imprescindibilidade de incluí-la no currículo.  

Nas áreas de Direito, Economia, Engenharia e Medicina, por exemplo, os cursos de pós-graduação 

têm extensas bibliografias em língua espanhola. No mercado de trabalho, também são cada vez 

mais solicitados e exigidos o domínio de diferentes idiomas e muitas vezes, para comprovar o 

conhecimento em uma língua, é preciso o “candidato” ter uma certificação que comprove que 

passou por um teste de proficiência sério e que determine em que nível de compreensão do idioma 

a pessoa se encontra.  

Assim, a partir de 2019, o Colégio Plínio Leite traz para a sua comunidade escolar, uma proposta de 

orientação aos seus alunos para uma certificação na língua espanhola. 

 

 

 

 



COMO FUNCIONA A PROPOSTA? 

 

Ofereceremos, a partir de 2020 anualmente em nossas instalações, para alunos de 9º. Ano & 2ª./3ª. 

série do Ensino Médio, a prova na modalidade SIELE - nível S1 e S1. A escolha do ano/série é feita 

em virtude de oportunizar aos alunos, a possibilidade de já terem uma certificação na língua, caso 

desejem cursar o Ensino Médio ou o Curso Superior em países que exijam certa proficiência na 

língua espanhola.  

O custo das provas é acessível e o diploma reconhecido internacionalmente, com um prazo de 5 

anos de validade.  

Todos os professores do Plínio Leite são treinados e têm diploma que os confere serem 

PREPARADORES OFICIAIS da SIELE. Nosso currículo também é  ajustado a atender a esta 

certificação. 

Esta certificação constitui-se um passo importante na vida acadêmica de um aluno e marcante pela 

sua importância mundial.  

UM POUCO MAIS SOBRE O SIELE: 

É promovido pelo Instituto Cervantes, da Universidad Nacional Autónoma de México, 

a Universidad de Salamanca e da Universidad de Buenos Aires, garantindo normas de boas práticas 

de qualidade no desenvolvimento dos testes, bem como a utilização de diferentes variedades 

linguísticas do mundo hispânico. 

SIELE atesta o grau de competência na língua espanhola através de quatro provas: Compreensão de 

leitura, Compreensão aditiva, Expressão e interação escritas e Expressão e interação orais; e tem 

como referência os níveis estabelecidos pelo Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas 

(MCER) do conselho da Europa. 

 

 

 

COLÉGIO PLÍNIO LEITE 

Valores para construir, talentos para revelar. 


