
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

NÚCLEO: LÍNGUAS ADICIONAIS: ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS   
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Pibidianos: Caroline Vargas e Paulo Chaves 

PLANO DE ATIVIDADES 2019/01 

DATA ATIVIDADES 

13/03 Apresentação do PIBID 2019/1 

15/03 Preparação para a intervenção baseada no tema Pluralidade Cultural. 

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 
 
 

22/03 Preparação para a intervenção baseada no tema Pluralidade Cultural. 

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 

29/03 Preparação para a intervenção baseada no tema Pluralidade Cultural. 

03/04 Compartilhamento do andamento das intervenções  
_______________________________________________________________________________ 
Organização de projeto de pesquisa e/ou discussões e ressignificações a respeito da aplicação das 
intervenções pedagógicas 

05/04 Preparação para a intervenção baseada no tema Pluralidade Cultural. 

10/04 Compartilhamento do andamento das intervenções  
______________________________________________________________________ 
 
Apresentação 4:  
O ensino do espanhol na EJA 
Subnúcleo responsável: PROFESSOR MIRANDA 
 



 

12/04 -Questões sobre o tema Pluralidade Cultural e gênero artigo de opinião. 

-Atividade de múltipla escolha sobre cultura e suas pluralidades. 

 

17/04 REUNIÃO ENTRE O COORDENADOR DE ÁREA E AS PROFESSORAS SUPERVISORAS 

19/04 -Compreensão escrita dos alunos através de um texto sobre a história do Pancho. 

-Questões lexicais sobre o texto. 

-Atividades sobre vocabulário de alimentos. 

-Uso de artigos definido e indefinido.  

 

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 Aplicação de atividade lúdica com os alunos. 

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

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 Aplicamos aula disponibilizada pela professora supervisora Marta Cesarino. 

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 -Perguntas e imagens sobre pluralidade cultural. 

-Vídeo sobre pluralidade cultural, atividade de preenchimento de lacunas do texto. 

-Perguntas sobre o texto. 
-Atividade de classificação de verbos e substantivos. 
-Atividade onde os alunos fizeram um parágrafo com suas opiniões sobre pluralidade cultural. 
 
 

22/05 EVENTO INTRAPIBID 



 

24/05 Aplicamos atividades lúdicas. 

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 Aplicamos aula disponibilizada pela professora supervisora Marta Cesarino. 

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 -Perguntas sobre vestimentas típicas uruguaias. 

-Texto sobre as vestimentas da cultura uruguaia. 

-Atividade sobre verbos. 

-Atividade de verdadeiro ou falso sobre vestimentas e cultura. 

-Atividade sobre o verbo LLEVAR. 

-Atividade lúdica sobre vocabulário de roupas. 

-Atividade sobre a importância das vestimentas para uma determinada cultura. 

 

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  -Imagens e perguntas sobre o Candombe. 

-Texto sobre a origem do Candombe e o uso de “y” e “e”. 

-Atividade de compreensão leitora. 

-Atividade sobre o uso de y/e. 

-Atividade de produção escrita sobre o Candombe. 

 

 

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 Aplicamos aula disponibilizada pela professora supervisora Marta Cesarino. 

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 -Pergunta sobre artigo de opinião. 

-Texto sobre cultura e suas pluralidades. 

-Explicação sobre definição e estrutura de um artigo de opinião. 

-Atividade de produção escrita de um artigo de opinião. 

 

 

01/07 -Questões sobre o tema pluralidade cultural e gênero artigo de opinião. 
-Atividade de múltipla escolha sobre cultura e suas pluralidades. 

 

 

03/07 Apresentação 9: Orientação didática: produção escrita e produção oral  
=>Parâmetros Curriculares Nacionais   
Subnúcleo responsável: TODOS 
 

08/07 Aplicamos atividades disponibilizadas pela professora supervisora Marta Cesarino. 

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

15/07 Trabalhamos com  uma atividade Lúdica. 



 

17/07 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS: PLANEJAMENTO 

 

 

 

 


