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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
UCFEL - 6322 - Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola I 

Carga Horária Total da UC:  

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 

Professoras Responsáveis:  

Andreia dos Santos Menezes/ Rosângela Dantas de Oliveira 

Contato: 

fund.espanhol.eflch@gmail.com 

rosangela.dantas@unifesp.br 

amenezes@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamento participante: Letras 

OBJETIVOS 

Gerais 

Proporcionar ao futuro docente uma ampla reflexão crítica sobre os aspectos históricos, políticos e teórico-
metodológicos do ensino-aprendizagem do espanhol como língua estrangeira (E/LE) no Brasil, privilegiando 
sua presença no sistema escolar formal. 

Específicos 

Espera-se que ao término desta unidade curricular, o futuro docente possa: 

- refletir sobre os documentos oficiais relativos ao ensino-aprendizagem de E/LE no sistema 
educacional brasileiro; 

- estabelecer interfaces entre os documentos oficiais referidos anteriormente e os recentes estudos 
teóricos sobre políticas linguísticas; 

- reconhecer as diferentes visões de língua, linguagem e aprendizagem que embasaram e embasam o 
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras; 

- reconhecer as contribuições da Linguística Aplicada no ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras; 

- reconhecer e refletir sobre as diferentes abordagens e métodos de ensino-aprendizagem de línguas 
estrangeiras e de espanhol em particular e sobre as particularidades do ensino-aprendizagem desse 
idioma no contexto brasileiro. 
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- reconhecer e refletir sobre os materiais didáticos (livros, dicionários, gramáticas etc) produzidos em 
diferentes momentos históricos verificando os pressupostos teórico-metodológicos que os 
embasam. 

EMENTA 

Problematização das políticas e instrumentos linguísticos para o ensino de E/LE no Brasil. Reflexão sobre os 
modelos teóricos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira e sua interface com a prática pedagógica no 
contexto do ensino de espanhol como língua estrangeira (E/LE) no Brasil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Formação docente crítico-reflexiva  

2. Aspectos históricos do ensino de espanhol no Brasil 

- documentos reguladores 
- BNCC  
- a produção e recepção de livros didáticos para o ensino de E/LE: o impacto do PNLD 

3. Aspectos teóricos e metodológicos do ensino de línguas  

- concepções de língua e linguagem, modelos teóricos de ensino-aprendizagem e suas relações com as 
diferentes abordagens e métodos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

- a Linguística Aplicada e o ensino de línguas: os conceitos de língua materna, língua estrangeira, língua 
segunda, aprendizagem, aquisição, interlíngua, fossilização etc. 

- as diferentes abordagens e métodos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira e o ensino de 
E/LE: da gramática e tradução ao comunicativo. 

- análise de materiais didáticos para o ensino de E/LE (livros, dicionários, gramáticas etc) produzidos 
em diferentes momentos históricos para identificação dos pressupostos teórico-metodológicos que 
os embasam 

4. O planejamento de um curso de E/LE 

- o ensino de espanhol na escola regular 
- o ensino de espanhol para fins específicos  

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
As atividades síncronas ocorrerão sempre no dia da semana destinado às aulas presenciais da UC, por meio 
de plataformas de videochamada (tais como Google Meet, Teams ou Zoom) ou de interação escrita (por 
exemplo, Whatsapp ou Messenger) ou ainda de fóruns (como os disponíveis no Moodle ou em redes sociais) 
em horário de encontro pré-acordado entre alunas/os e professoras. A participação nesse tipo de atividade 
não será considerada como parte da avaliação, tampouco será de presença obrigatória por parte das/os 
discentes. Serão maiormente encontros para sanar dúvidas e no caso de que sejam trabalhados conteúdos, 
estes serão disponibilizados posteriormente para que possam ser acessados de forma assíncrona. 
 

● Atividades Assíncronas: 
Serão consideradas como horas de atividades assíncronas o tempo dispendido em ler textos, bem como 
assistir vídeos ou ainda escutar materiais auditivos ou audiovisuais (tais como podcasts ou animações com 
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apresentações digitais), que serão disponibilizados virtualmente às/aos discentes ou selecionados entre os 
que se encontram disponíveis gratuitamente na rede.  
Com base nesses materiais, serão propostas diferentes atividades (por exemplo: escrita de textos, produção 
de arquivos de áudio e de vídeo, resposta a questionários, apresentação de seminários, elaboração de 
fichamentos) que serão realizadas por meio de diferentes interfaces (como email, fóruns virtuais, documentos 
do Google Docs - por exemplo, formulários, documentos, apresentações).    

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
O/A discente deve cumprir satisfatoriamente ao menos 75% das atividades e produções solicitadas para que 
a UC seja considerada cumprida.  
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LEFFA, Vilson J. Metodologia do ensino de línguas. In BOHN, H. I.; VANDRESEN, P. Tópicos em lingüística 
aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1988. p. 211-236. (tradução ao espanhol 
realizada por Gonzalo Abio e disponível em: http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/metodos_espanol.pdf 

LEFFA, Vilson. J. Aspectos políticos da formação do professor de línguas estrangeiras. In: _____. (Org.).O 
professor de línguas estrangeiras: construindo a profissão. Pelotas, 2001, v. 1, p. 333-355. (tradução aol 
espanhol, realizada por Gonzalo Abio, 2006). Disponível em 
http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/aspectospoliticos.pdf 

RODRIGUES, F. S. C. Leis e línguas: o lugar do espanhol na escola brasileira. In: BARROS, Cristiano Silva; 
COSTA, Elzimar Goettnauer de Marins (Org.). Coleção Explorando o Ensino - Espanhol. Brasília: MEC, 
Secretaria de Educação Básica, 2010, p. 13-24.)   
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Andreia dos Santos 
Menezes 

Letras-Português/Espanhol Doutora DE 40 

Rosângela Dantas de 
Oliveira 

Letras-Português/Espanhol Doutora DE 40 

 

http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/metodos_espanol.pdf
http://www.leffa.pro.br/textos/trabalhos/aspectospoliticos.pdf
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

 

 Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/seman
a 

1 03 a 08/08 
Tema: Aspectos da formação docente do Professor de ELE no Brasil/ Visões 
de língua/linguagem e o ensino de línguas  
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos  
Tempo destinado à realização de atividades: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 minutos  
 

5 
 
 

2 10 a 15/08 
Tema: Teorias de aprendizagem e ensino de língua estrangeira  
 
Tempo destinado à leitura de textos: 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDF e/ou áudios): 30 minutos 
Interação com materiais auditivos ou audiovisuais: 1 hora   
Realização de atividades: 1 hora 
 

4 

3 17 a 22/08 
Temas: Teorias linguísticas e o ensino de LE / Contribuições da linguística 
aplicada para o ensino de LE 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado à realização de atividades: 1 hora e 30 minutos 
 

5 

4 24 a 29/08 
Tema: Metodologia: métodos e abordagens no ensino de línguas 
estrangeiras  
 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos e/ou auditivos): 1 hora e 20  
minutos 
Tempo destinado à análise de materiais didáticos e realização de atividades 
de sistematização da análise: 2 horas  
Tempo destinado a ver vídeo introdutório: 40 minutos  
 

4 

5 31/08 a 05/09 
Tema: Língua Estrangeira para Fins Específicos 
 

5 
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Tempo destinado ao encontro síncrono 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora 
Realização de atividades: 1 hora 
Tempo destinado a ver vídeo de explanação sobre o tema: 1 hora 
 

6 07 a 12/09 
Tema: Análise e planejamento de um curso 
 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado a ver vídeo: 1 hora 
Tempo destinado à realização de atividades: 2 horas 
 

5 

7 14 a 19/09 
Tema: Análise e planejamento de um curso/ Projeto de extensão 
curricularizado "Charlas de Cineclub" 
 
Tempo destinado ao Charlas de Cineclub: 3 horas e 30 minutos 
Tempo destinado ao encontro síncrono 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos e/ou auditivos): 1 hora 
 

6 

8 21 a 26/09 
Tema: Plano de aula 
 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos e/ou auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado à realização de atividades: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado a ver vídeo: 30 minutos 
 

4 

9 28/09 a 03/10 
Tema: Plano de aula/ Elaboração de material didático 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 hora e 30 minutos  
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado à realização de atividades: 1 hora e 30 minutos 
 

5 

10 05/10 a 10/10 
Tema: Elaboração de material didático 
 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado à realização de atividades: 2 horas 
 

4 

11 10/10 a 17/10 
Tema: Finalização do curso/ Autoavaliação dos/as discentes e avaliação do 
curso 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 hora e 30 minutos  

5 
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Tempo destinado à interação com materiais de apoio elaborados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 minutos 
Tempo destinado à leitura de textos teóricos: 1 hora e 30 minutos 
Tempo destinado à realização de atividades: 1 hora e 30 minutos 
 

 Total de horas em ADE 52h 

 19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


