
 

 

   
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

NÚCLEO:LÍNGUAS ADICIONAIS: ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS  

SUBNÚCLEO: EMEF TÉO VAZ OBINO  

Pibidianas: Irina Castillo e Kelly Góes  

PLANO DE ATIVIDADES 2019/01 

DATA ATIVIDADES 

13/03 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos (apresentação do PIBID 2019/1). 

14/03 Pibidianas e professora supervisora: 

Continuidade da preparação da intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’Ética e Respeito’’ com foco 

nos tipos de bullying. 

20/03 Coordenador de área e pibidianos: 

 
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 
 

21/03 Pibidianas e professora supervisora: 

Continuidade da preparação da intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’Ética e Respeito’’ com foco 

nos tipos de bullying. Continuidade das observações no contexto escolar. 

27/03 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

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 
 

28/03 Pibidianas e professora supervisora: 

Continuidade da preparação da intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’Ética e Respeito’’ com foco 

nos tipos de bullying. Continuidade das observações no contexto escolar. 



 

 

03/04 Coordenador de área e pibidianos: 
 

Compartilhamento do andamento das intervenções  

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

04/04 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 01: aplicação da pré-intervenção pedagógica. 

10/04 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos: 
 

Compartilhamento do andamento das intervenções  

______________________________________________________________________ 
 

Apresentação 4:  
O ensino do espanhol na EJA 

Subnúcleo responsável:PROFESSOR MIRANDA 
 
 

11/04 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 02: intervenção pedagógica 

Sensibilização do tema transversal; 



 

 

Atividades através de sequência didática de pré-leitura, leitura e pós-leitura com um texto sobre os tipos de bullying; 

Extrair informações do texto de forma global, seletiva e detalhada; 

Escrever um parágrafo sobre o que foi entendido do texto; 

Completar os espaços em branco no texto com as palavras indicadas em um quadro. 

17/04 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

REUNIÃO ENTRE O COORDENADOR DE ÁREA E AS PROFESSORAS SUPERVISORAS 

18/04 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 03: correção das atividades trabalhadas na aula anterior. 

27/04 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  

____________________________________________________________________________________________
__ 
 



 

 

25/04 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 04: 

Assistir um vídeo sobre “Quais são os tipos de bullying?”; 

Escutar o vídeo e fazer as atividades de compreensão oral; 

Revisão da aula anterior sobre os tipos de bullying; 

Organizar em uma tabela palavras e expressões utilizadas no vídeo sobre os tipos de bullying que pertence: 

bullying físico, social, virtual, sexual e verbal. 

02/05 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 05: correção das tarefas da aula anterior. 

08/05 Coordenador de área e pibidianos; 
 

Objetivo comunicativo da intervenção pedagógica  
 
Análise de gramática e léxico nos livros didáticos 
___________________________________________________________________________________________ 

PALESTRA POR VIDEOCONFERÊNCIA SOBRE VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  
 
 

09/05 Pibidianas e professora supervisora: 



 

 

Aula 06: 

Revisão das partes do corpo humano através do vídeo Las partes del cuerpo humano para niños; 

Fazer atividades sobre os vocabulário utilizado sobre as partes do corpo humano tratados no vídeo; 

Assistir o vídeo como descrever as pessoas em espanhol; 

Explorar o conteúdo do vídeo a partir do uso do verbo ser; 

Conjugar o verbo ser no presente do indicativo; 

Construir frases com o vocabulário do vídeo e o uso do verbo ser no presente do indicativo; 

Descrever o colega de aula de acordo com o que foi trabalhado anteriormente. 

 

15/05 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos: 
 
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 
 



 

 

 

16/05 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 07: continuação da aula anterior; 

Correção das atividades sobre o verbo “ser” dadas pela professora supervisora; 

 

22/05 Coordenador de área, professoras supervisoras  e pibidianos; 
 

EVENTO INTRAPIBID 
 
 

23/05 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 08: revisão dos usos do verbo ‘’ser’’. 

29/05 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

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    

30/05 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 09: 

Apresentar os usos do verbo ‘’tener’’; 

Conjugar o verbo ‘’tener’’ no presente do indicativo; 

Fazer as tarefas referentes ao uso do verbo ‘’tener’’; 

Apresentar os usos do verbo ‘’llevar’’; 

Conjugar o verbo ‘’llevar’’ no presente do indicativo; 

Realizar tarefas utilizando o verbo ‘’tener’’ para descrever a roupa; 

Utilizar os verbos trabalhados para descrever o colega. 

 

05/06 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

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 
 

06/06 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 10: continuação das atividades da aula anterior. 

12/06 Coordenador de área e pibidianos; 

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 
 

13/06 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 11: correção das atividades com o verbo ‘’tener’’ y ‘’llevar’’. 

19/06 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

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 
 

20/06 FERIADO - CORPUS CHRISTI. 

26/06 Coordenador de área e pibidianos; 
 
Oficina 
 



 

 

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

27/06 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 12: 

Apresentar os personagens das histórias em quadrinhos mais famosos da Argentina; 

Assistir dois vídeos sobre os personagens Gaturro e Mafalda; 

Responder a perguntas sobre os personagens; 

Apresentar os tipos de histórias em quadrinhos e suas características; 

Assistir um vídeo sobre os tipos de histórias em quadrinhos; 

Confeccionar suas próprias histórias em quadrinhos; 

03/07 Coordenador de área, professoras supervisoras e pibidianos; 
 

Apresentação 9: Orientação didática: produção escrita e produção oral  
=>Parâmetros Curriculares Nacionais   

Subnúcleo responsável: TODOS 

04/07 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 13:  



 

 

Confecção da história em quadrinho. 

10/07 Coordenador de área, professoras  e pibidianos; 
 
Quais são os conteúdos curriculares de Língua Espanhola e de Língua Inglesa? 
=>Referencial Curricular do Rio Grande do Sul  

Subnúcleo responsável:TODOS 

11/07 Pibidianas e professora supervisora: 

Aula 14: aplicação da pós-intervenção pedagógica. 

17/07 Coordenador, professoras  e pibidianos; 
 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS: PLANEJAMENTO 
 

 

 

 

 


