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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, 6323, Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I, Noturno 
 

Carga Horária Total da UC:  

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

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

Professores Responsáveis: Sueli Salles Fidalgo e 
Maria Eugênia Batista  

Contato: ssfidalgo@unifesp.br e 

mebatista@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras/Estágio Supervisionado 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Esta unidade curricular busca formar alunos criticamente quanto a questões relativas ao ensino-
aprendizagem de língua inglesa e a criar um lócus para que pensem nos requisitos para seu Estágio Curricular 
Supervisionado em Língua Inglesa I. Tendo essa meta por base, de forma mais ampla, esta disciplina discutirá 
as metodologias de ensino de línguas (tais como: audiolingual method, suggestopaedia, total physical 
response), até o pós-método. Os estudos e discussões levarão em conta uma revisão (1) das teorias de ensino-
aprendizagem (behaviorismo, cognitivismo, humanismo, teoria sócio-histórico-cultural) e (2) das visões de 
linguagem subjacentes a cada método e abordagem de ensino de língua estrangeira.  

ESPECÍFICOS:  

Discutir que teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem embasam os métodos e abordagens de ensino 
de língua inglesa mais comuns;  

 Compreender as semelhanças e diferenças entre os métodos e abordagens de ensino-aprendizagem de 
língua inglesa; assim como o seu uso ao longo da história do ensino de línguas no país;  

 Compreender a proposta do pós-método para o ensino de língua inglesa;  

 Analisar material didático e instrumentos de avaliação, verificando os métodos e abordagens que estes 
seguem;  

 Refletir criticamente sobre o uso dos métodos e abordagens em diferentes salas de aula (de escola regular, 
curso de idiomas, educação de jovens e adultos, etc.).  

Refletir criticamente sobre políticas públicas, enfocando prioritariamente as relativas ao Ensino Fundamental 
II e EJA, tais como BNCC de Ensino Fundamental, Parâmetros curriculares de Língua Estrangeira – terceiro e 
quarto ciclos. 
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EMENTA 

Estudo das teorias de ensino-aprendizagem (behaviorismo, cognitivismo, humanismo, teoria sócio-histórico-
cultural) e de linguagem  (estruturalista, funcional e prática social) que subjazem os métodos e abordagens 
de ensino de língua inglesa (exemplos:  audiolingual method, suggestopaedia, Total Physical Response, 
communicative approach, TBL), além do pós-método, bem como o estudo de tais métodos e abordagens, em 
diálogo com reflexões críticas acerca das escolhas que podem ser feitas em cada situação de ensino-
aprendizagem de modos a que os alunos possam pensar nos requisitos para o Estágio Curricular 
Supervisionado em Língua Inglesa I. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Teorias de ensino-aprendizagem (Behaviorismo, Humanismo, Cognitivismo, Teoria Sócio-histórico-cultural) 
e suas relações com métodos e abordagens de ensino de língua inglesa tais como: abordagem audiolingual, 
suggestopaedia, Total Physical Response, abordagem comunicativa. 

 Teorias de linguagem (tais como estruturalismo, linguagem como prática social, etc.) e suas relações com 
métodos e abordagens de ensino de língua estrangeira.  

 O lugar do pós-método no ensino de língua estrangeira e na formação do educador.  

 A visão de língua estrangeira nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental . 

 A BNCC de Ensino Fundamental e a concepção de ensino-aprendizagem de língua estrangeira.   

 Políticas linguísticas relativas ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira no ensino regular. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A continuação do curso iniciado em março será desenvolvida com atividades síncronas e assíncronas, 
utilizando-se prioritariamente a plataforma Google Classroom. Nas atividades assíncronas, o aluno 
trabalhará com leitura de textos, assistirá textos, analisará material didático sempre com vias a discutir 
posteriormente, nas atividades síncronas e com toda a classe. Nas síncronas, teremos análise de imagens 
e mini-casos, discussões sobre textos lidos; discussão e análises de guias de leitura fornecidos para as  
atividades assíncronas, avaliação/ análises de aulas, métodos e de participações em aula; auto -avalações 
e palestra. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Google Drive para os alunos que não puderem 
estar presentes. 

 Atividades Síncronas: Quartas-feiras, das 21h às 22h 
 

 Atividades Assíncronas: 
 

1. Questionário no Google Forms;  

2. Leituras de trechos selecionados de textos/livros;  

3. Vídeos com exemplos de aulas utilizando diferentes métodos de ensino de língua inglesa;  

4. Preenchimento de tabela sobre teorias de ensino de línguas;  

5. Resposta a um guia de leitura;  

6. Análise de material didático sobre ensino de leitura em língua inglesa; 

7. Vídeos com entrevistas. 
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Considerar-se-á que o aluno cumpriu as propostas básicas do curso se este participar de, pelo menos, 75% 
das atividades, respondendo às questões e debatendo com os colegas e professores.  
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COUNCIL OF EUROPE. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment. Strasbourg: CUP. 2001 

LIGHTBOWN, P. M. & SPADA, N. How Languages Are Learned. Oxford: Oxford University Press, 2006 [1993]. 

SOUZA, A.G.F.; ABSY, C.A.; COSTA, G.C.; DE MELLO, L.F.  Leitura em língua inglesa: Uma abordagem 
instrumental.  Barueri, SP: Disal, 2005. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Sueli Sales Fidalgo Letras Doutora Dedicação Exclusiva 44h 

Maria Eugenia 

Batista 

Letras Doutora Dedicação Exclusiva 16h 

 

Cronograma semanal já realizado – MODALIDADE PRESENCIAL 

(De 02 a 13 de março de 2020) 
 

 

Dia Conteúdo programático Horas 

 
04 março 

Programa; expectativas; estágio (tabela de divisão de horas e 
documentos); divisão de grupos/escolas para iniciar; divisão de grupo 
para leitura e discussão de textos. 

Para casa: Assistir aos filmes sobre os pedagogos e psicólogos; Responder 
às perguntas e preencher  a tabela com informações obtidas.  Dividir 
filmes de forma que cada grupo assista a dois ou três. 

4h 

 
11 março 

Preenchimento da tabela sobre teorias de ensino-aprendizagem e de 
linguagem, avaliações e metodologias de ensino de línguas; 
Discussão sobre pedagogos, psicólogos e outros teóricos da 
aprendizagem e do desenovolvimento 

4h 
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                                       Total de horas já cumpridas 8h 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 
At. Assíncrona: leitura de texto How Languages are Learned, capítulo 1. 
3h  
At. Assíncrona: discussão via Google Docs e respostas a questionário - 3h 
GF: atividade assíncrona: view on language learning – pages 3 and 4 de  
How languages are learned (HLAL), no google forms 1h 
GCM 1: Transition to remote teaching-learning activities + Discussão do 
que esperam nessa nova fase e Discussão sobre o questionário do GF 
enviado. 2h 

9h 

 
 

10 a 15/08 Atividade assíncrona: Retomar a tabela e ver o que conseguiriam 
preencher a partir da leitura do capítulo 2  de HLAL que fizeram em março 
(reler/relembrar)  4h 
GCM2: Atividade síncrona: Apresentação de visão de linguagem e de 
teorias de ensino-aprendizagem para retomar o que foi feito no início do 
curso e discussão do HLAL (cap. 1 – lido em11/3 – e 2 – lido agora).  
Retomada da tabela já preenchida: completar, discutir 2h 

6h 

17 a 22/08 Atividade assíncrona: Assistir aos filmes sobre métodos de ensino de L2 de 
Larsen Freeman  + Ler BROWN, H.D. Teaching by principles. London: 
Pearson Longman. 2007. Páginas 13 a 36 e 39 a 58 – 9h 
 
GCM4: atividade síncrona: Voltar á tabela para discutir onde entrariam os 
métodos de ensino de LI - 1h 

10h 

24 a 29/08 Atividade assíncrona: Ler https://www.usingenglish.com/articles/teaching-
english-for-specific-purposes-esp.html 

Analisar:  SOUZA, A.G.F.; ABSY, C.A.; COSTA, G.C.; DE MELLO, L.F.  Leitura 
em língua inglesa: Uma abordagem instrumental.  Barueri, SP: Disal.  2005. 
– 5h 
   
Google Meet: Palestra com especialista sobre Reading for academic 
purposes (Rosinda Ramo?) 1h 

6h 

31/08 a 05/09 Atividade assíncrona:  Leitura de partes sobre currículo de leitura do 
Common European Framework  + Think of Syllabus Design – 4h 

 
Atividade assíncrona: Elaborar com as professoras um currículo para o 
curso de Leitura de Textos Acadêmicos em Inglês – 2h 

6h 

07 a 12/09 Atividade assíncrona:  BRASIL, MEC. Base Nacional Comum Curricular 
(Ensino Fundamental). Brasília: Secretaria de Educação Básica. 2017. 

7h 

https://www.usingenglish.com/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html
https://www.usingenglish.com/articles/teaching-english-for-specific-purposes-esp.html
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(partes 1 (pp. 7 a 22)  , 2 (pp. 23 a 32), 4.1 (pp. 61 a 64)  e 4.1.4 (pp.239 a 
262))  
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf) 

6h 
Atividade síncrona: Atividade síncrona: Profs apresentará alguns trechos e 
aspectos do PCN de Língua Inglesa. Alunos deverão comparar o que for 
apresentado com o documento lido (BNCC). – 1h 

14 a 19/09 Atividade assíncrona:  

Leitura para casa: KUMARAVADIVELU, B. Beyond methods: macrostrategies 
for language teaching. New Haven & London: Yale University Press. 2003 
chapters 1 and 2 (GRUPO 1);  chapter 3 (GRUPO 2). – 5h 

Atividade síncrona: Discutir mini-casos e imagens, utilizando os textos de 
Kumaravadivelu, os outros textos lidos até aqui e a tabela preenchida.  – 1h 

6h 

21 a 26/09 Atividade assíncrona:  Pensar e fazer arte:  A formação do professor de 
inglês (entrevista com Celani): 
https://www.youtube.com/watch?v=fEmyMUu1-wg 

*Paulo Freire – An incredible conversation 
https://www.youtube.com/watch?v=aFWjnkFypFA 

1h 

Atividade  síncrona: Is it an ashtray? 
http://www.releituras.com/rubembraga_aula.asp 

E  Trevor Noah – texto sobre aprendizagem de línguas 
Usar os textos acima para  fazer um fechamento do curso, discutindo o que 
foi levantado por Celani e Freire em suas falas. – 1h 

2h 

28/09 a 03/10 
  

Total de horas em ADE 52h 

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

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fEmyMUu1-wg
https://www.youtube.com/watch?v=aFWjnkFypFA
http://www.releituras.com/rubembraga_aula.asp

