
                                                     

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

NÚCLEO: LÍNGUAS ADICIONAIS: ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS 

SUBNÚCLEO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Pibidiano: Alecsânder Mota Gonçalves 

PLANO DE ATIVIDADES 2019/01 

DATA ATIVIDADES 

13/03 
Apresentação do PIBID 2019/1 

 

20/03 
Atividade 1: Orientação para elaboração de questões de compreensão oral e escrita 

Atividade 2: Avaliação 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Atividade 3: Orientação para elaboração de instrumentos avaliativos da intervenção pedagógica 

Atividade 4: Revisão da primeira proposta de intervenção pedagógica 

27/03 Apresentação 1: 



                                                     

 

 
Caracterização do objeto de ensino: Língua Estrangeira 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Subnúcleo responsável:NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Apresentação 2: 

Material adaptado para o ensino de língua adicional 

Subnúcleo responsável:TEO VAZ OBINO 

Apresentação 3: 

- Proposição de questões norteadoras para debate e estabelecimento de relação entre os documentos 

Subnúcleo responsável: PROFESSOR MIRANDA 
 

03/04 
 

Compartilhamento do andamento das intervenções 

Organização de projeto de pesquisa e/ou discussões e ressignificações a respeito da aplicação das intervenções 
pedagógicas 

 

10/04 Compartilhamento do andamento das intervenções 



                                                     

 

 
Apresentação 4: 

O ensino do espanhol na EJA 

Subnúcleo responsável:PROFESSOR MIRANDA 
 

12/04 Aplicação da pré-intervenção com os alunos das turmas de 8º e 9º ano. 

17/04 
 

REUNIÃO ENTRE O COORDENADOR DE ÁREA E AS PROFESSORAS SUPERVISORAS 
 

24/04 
 

Objetivos linguístico da intervenção pedagógica 

Análise do ensino de gramática e léxico nos livros didáticos 

Organização de projeto de pesquisa e/ou discussões e ressignificações a respeito da aplicação das intervenções 
pedagógicas 

Compartilhamento do andamento das intervenções 

26/04 Ativação dos conhecimentos prévios dos alunos em relação aos temas: Pluralidade Cultural e Variação Linguística. 
Assistir ao vídeoclipe Latinoamerica da banda Calle 13 e expor comentários. 

27/04 
Formação complementar aos pibidianos ingressantes e a outros discentes do PIBID 

 



                                                     

 

03/05 Introdução ao gênero Artículo de opinión. 

08/05 

 

Objetivo comunicativo da intervenção pedagógica 

Análise de gramática e léxico nos livros didáticos 

PALESTRA POR VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 

10/05 Exercícios relacionados ao gênero e início do processo de escrita dos artigos. 

15/05 
 

O professor como pesquisador e aspectos gerais da pesquisa-ação 

Responsável:coordenador de área 

 

A proposta da estrutura da intervenção pedagógica:definições e análise de caso 

 

Responsável:coordenador de área 

 

Encaminhamentos para o Intrapibid 

Responsáveis: TODOS 



                                                     

 

 

17/05 Aula destinada aos alunos para a finalização do artigo de opinião. 

22/05 
 

EVENTO INTRAPIBID 
 

24/05 Aplicação da pós-intervenção com os alunos das turmas de 8º e 9º ano. 

29/05 
 

Apresentação 5: 

Papel da área de Língua Estrangeira no ensino fundamental diante da construção da cidadania 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Subnúcleo responsável:TEO VAZ OBINO 

Apresentação 6: 

A relação do processo de ensinar e aprender Língua Estrangeira com os temas transversais 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Subnúcleo responsável: TEO VAZ OBINO 

Momento: Retomada das questões trazidas no seminário por meio do livro didático e de questões metodológicas 

Subnúcleo responsável:TODOS 



                                                     

 

Mediador: Coordenador de área 
 

31/05 Análise da aplicação da intervenção pedagógica 

05/06 
 

Objetivos temático da intervenção pedagógica 

Análise do ensino de tema transversal nos livros didáticos 

Responsável:Coordenador de área 

Momento: Retomada das questões trazidas no seminário por meio do livro didático e de questões metodológicas 

Subnúcleo responsável:TODOS 

Apresentação 7: 

Material adaptado para inclusos destinado ao ensino de língua adicional 

Subnúcleo responsável: PROFESSOR MIRANDA 

Momento: Retomada das questões trazidas no seminário por meio do livro didático e de questões metodológicas 

Subnúcleo responsável:TODOS 

07/06 Análise da aplicação da intervenção pedagógica 



                                                     

 

12/06 
 

Compartilhamento do andamento das intervenções 

Objetivo intercultural da intervenção pedagógica 

Análise do ensino da interculturalidade nos livros didáticos 

Responsável:Coordenador de área 

Organização de projeto de pesquisa e/ou discussões e ressignificações a respeito da aplicação das intervenções 
pedagógicas 

14/06 Organização da feira anual de alimentos realizada na escola. 

19/06 
 

Apresentação 8: 

Orientação didática: compreensão oral e compreensão escrita 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Subnúcleo responsável: TODOS 

Análise do ensino da compreensão oral e compreensão escrita nos livros didáticos 

Responsável:Coordenador de área 

 

21/06 Organização da feira anual de alimentos realizada na escola. 



                                                     

 

26/06 
 

Oficina 

A estrutura do artigo científico: tema, justificativa, introdução, fundamentação teórica, metodologias de pesquisas e 
de intervenção e análise e discussão dos resultados    

28/06 Organização da feira anual de alimentos realizada na escola. 

03/07 
 

Apresentação 9: Orientação didática: produção escrita e produção oral 

=>Parâmetros Curriculares Nacionais 

Subnúcleo responsável: TODOS 

10/07 Quais são os conteúdos curriculares de Língua Espanhola e de Língua Inglesa? 
=>Referencial Curricular do Rio Grande do Sul  

Subnúcleo responsável:TODOS 

17/07 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS: PLANEJAMENTO 

 

 

 

 


