
                      

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)-Campus Bagé 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

Subprojeto: Multidisciplinar 

Núcleos: Línguas Adicionais: Espanhol e Respectivas Literaturas 

Pibidiana: Irina Castillo  

Coordenador de área: Eduardo Dutra 

PLANO DE ATIVIDADES 2019/2    

14/08 
   
18:30 às 19:00  

Finalização de 
atividades 
sobre  proficiência  

19:00 às 
20:00 

Compartilhamento da 
intervenção 1 e 
reunião geral  

20:30 às 21:30 
 

Conversa entre as professoras 
supervisoras e os pibidianos a partir 
da proposta de intervenção a partir 
de checklist 
 
Pesquisa e estrutura do artigo 
científico : questões de pesquisa 

 

15/08: preparação da segunda intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’meio ambiente’’ com foco na contaminação e poluição 
ambiental. 



                      

 

 
 

21/08 
 
18:30 às 19:15 
 

Finalização da revisão 
da intervenção 1 e o 
seu envio ao 
coordenador de área e 
às professoras 
supervisoras. 
 
Compartilhamento da 
ficha de observação 
ao ccoordenador de 
área 

19:15 às 
20:00 

 20:20 às 21:30 
 
 

Aperfeiçoamento da intervenção 2 a 
partir da formação 
 
Pesquisa e estrutura do artigo 
científico: questões de pesquisa, 
fundamentação teórica, 
metodologia de pesquisa e 
metodologia de intervenção   

22/08: continuidade da preparação da segunda intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’meio ambiente’’ com foco na 
contaminação e poluição ambiental. 

 
 
 

28/08 
 
18:30 às 19:15 

Finalização da revisão 
da ficha de 
observação e o seu 
envio ao coordenador 
de área. 
 

19:15 às 
20:45 

Reunião geral  
OFICINA: 
Metodologias Ativas  

21:10  às 21:30  Fechamento da oficina 

29/08: o início das atividades na escola foi cancelado, pois o corpo docente estava em formação referente à Base Nacional Comum Curricular, 
logo se deu a continuidade preparação da segunda intervenção pedagógica baseada no tema transversal ‘’meio ambiente’’ com foco na 
contaminação e poluição ambiental. 



                      

 

 

04/09 
 
18:30 às 19:15 

Início da confecção do 
relatório de 
observação 

19:15 às 
20:15 

OFICINA: 
Aprendizagem 
colaborativa no ensino 
de línguas 

20:35 às  21300 
 
 
21:00 às 21:30 

Revisão da intervenção 2 a partir da 
oficina 
 
Pesquisa e estrutura do artigo 
científico: questões de pesquisa, 
fundamentação teórica, 
metodologia de pesquisa e 
metodologia de intervenção   
PREPARAÇÃO PARA A 
JORNADA 

05/09: início das atividades no contexto escolar, aplicação do teste diagnóstico. 
 

11/09 Continuidade da 
confecção do relatório 
de observação 

19:15 às 
20:00 

FORMAÇÃO: A 
produção escrita 
colaborativa na sala de 
aula de línguas 
adicionais  
 

20:20 às 21:30 Revisão da intervenção 2 a partir da 
formação 
 
Pesquisa e estrutura do artigo 
científico: questões de pesquisa, 
fundamentação teórica, 
metodologia de pesquisa e 
metodologia de intervenção   
PREPARAÇÃO PARA A 
JORNADA 
 

 
 

12/09: início da etapa de intervenção pedagógica; 



                      

 

Tarefas: 
 

● Ser sensível ao tema transversal ‘’meio ambiente’’ através de tarefas de pré-leitura, leitura e pós-leitura; 

● Apresentar uma imagem como tarefa de pré-leitura; 

● Ler um texto sobre o tema transversal e extrair informações de forma global, seletiva e detalhada; 

● Colocar um título no texto; 

● Relacionar as palavras retiradas do texto aos seus respectivos significados; 

● Escrever em cinco linhas sobre o que se trata o texto; 

● Completar os espaços em branco do texto com as palavras indicadas em um quadro; 

● Fazer a distinção entre contaminação e reutilização; 

● Refletir sobre o tema do texto em comparação ao contexto em que vivem em seu bairro ou cidade; 

● Refletir sobre ações necessárias para a melhora do meio ambiente em seu bairro ou cidade; 

● Analisar fragmentos retirados do texto com palavras sublinhadas e em negrito fazendo explicando a diferença entre elas; 

● E por fim, organizar uma tabela com substantivos comuns e próprios com as palavras retiradas dos textos disponíveis em um quadro. 

 

18/09 Finalização do 
relatório de 
observação 
 
Envio do relatório de 
observação ao 
coordenador de área 

19:15 às 
20:00 

ESTUDO DIRIGIDO 
entre as professoras 
supervisoras e os seus 
respectivos 
subnúcleos 
REFERENCIAL 
CURRICULAR 
GAÚCHO 
Educação linguística e 
aprendizagem de uma 

20:20 às 21:30 
 
 
 

Apresentação e discussão entre os 
subnúcleos sobre a temática do 
encontro 
 
Revisão da intervenção 2 a partir 
das leituras e discussões 



                      

 

língua adicional na 
escola 
1 Pode-se aprender 
uma língua adicional 
na escola? 
2 Por que aprender 
uma língua adicional 
na escola? 
3 Do discurso para a 
prática 
 

 
19/09: Não houve aula, devido ao feriado da Revolução Farroupilha. 

 

 

 

Data e 
horário 

Atividade 1 Data e 
horário 

Atividade 2 Data e horário Atividade 3 

25/09 
 
18:30 às 
19:15 

 Correção do 
relatório de 
observação e 
envio de sua 
versão final ao 
coordenador de 
área 

 
19:15 às 
20:00 

 
 
 
 
 

20:20 às 21:00 
 
21:00 às 21:30   

Revisão da intervenção 2 a partir da 
oficina 
 
Pesquisa e estrutura do artigo 
científico: questões de pesquisa, 
fundamentação teórica, 
metodologia de pesquisa e 



                      

 

metodologia de intervenção   
 
PREPARAÇÃO PARA A 
JORNADA 

 

 
26/09: continuação das atividades da aula anterior, esclarecimento de dúvidas de forma individual e coletiva. 

 

02/10 
 
18:30 às 
19:15 

Finalização do 
plano de trabalho 
de 2018/02  e o 
seu envio ao 
coordenador de 
área 

19:15 às 
20:15 

 20:40 às 21:30   Apresentação e discussão entre os 
subnúcleos sobre a temática do 
encontro 
 
 

 
03/10: correção das tarefas da aula anterior. 
 

09/10 
18:30 às 
19:15 
 

Correção final do 
plano de trabalho 
de 2018/2 e o seu 
envio ao 
coordenador de 
área 

19:15 às 
20:15 

Aperfeiçoamento da intervenção 
2 e início da elaboração das 
próximas ações pedagógicas a 
partir das seguintes questões e 
de toda formação obtida até o 
momento  

20:35 às 21:30   Pesquisa e estrutura do artigo 
científico: questões de pesquisa, 
fundamentação teórica, 
metodologia de pesquisa e 
metodologia de intervenção   
 
ORGANIZAÇÃO SIEPE  

 
10/10: continuação da intervenção pedagógica. 
 



                      

 

Tarefas: 
 

 Analisar o fragmento retirado do texto trabalhado na aula anterior e extrair informações como: ‘’¿De qué se trata el trecho?’’ ‘’¿Cuál es la 

principal característica del sitio tratado en el trecho?’’ ‘’¿Cuál es la localización del sitio de acuerdo con el trecho?’’; 

 Utilizar as estruturas: ‘’La ciudad/barrio donde vivo es…’’ ‘’En la ciudad/barrio donde vivo…’’; 

 Utilizar os verbos ‘’ser’’, ‘’tener’’, ‘’haber’’ e ‘’estar’’ no presente do indicativo para indicar e expressar oralmente as características do lugar 

em que vivem; 

 Analisar uma oração e sublinhar os verbos; 

 Relacionar os verbos sublinhados com a sua forma infinitiva; 

 Identificar em que pessoa e número estavam os verbos sublinhados na oração; 

 Conjugar oralmente os verbos ‘’ser’’, ‘’tener’’, ‘’haber’’ e ‘’estar’’ no presente do indicativo. 

 
 

 

16/10 Pesquisa e 
estrutura do artigo 
científico: 
questões de 
pesquisa, 
fundamentação 
teórica, 
metodologia de 
pesquisa e 
metodologia de 
intervenção   

19:15 às 
20:15 

ORGANIZAÇÃO SIEPE 20:15 às 21:30 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
DO  
 SIEPE 
 
 



                      

 

 
ORGANIZAÇÃO 
SIEPE 

 
17/10: não houve aula, a turma em questão foi para um passeio. 

 

 

23/10 SIEPE  SIEPE  SIEPE 

 

 
24/10: não houve aula. A escola estava fechada para um conselho de classe. 
 

30/10 
18:30 às 
19:15 

Finalização do 
plano de trabalho 
de 2018/2 e o seu 
envio ao 
coordenador de 
área 

19:15 às 
20:15 

ESTUDO DIRIGIDO entre as 
professoras supervisoras e os 
seus respectivos subnúcleos 
 
REFERENCIAL CURRICULAR 
GAÚCHO 
6 Avaliação formativa 

20:40 às 21:30  Apresentação e discussão entre os 
subnúcleos sobre a temática do 
encontro 
 

 
31/10: Correção das tarefas da aula anterior e continuação da intervenção pedagógica. 
 

Tarefas: 
 

 Analisar um anúncio publicitário sobre reciclagem e extrair informações; 



                      

 

 Assistir e escutar um vídeo a respeito da reutilização e reciclagem dos resíduos; 

 Escrever um breve resumo sobre o que entenderam do vídeo; 

 Assinalar informações verdadeiras ou falsas a respeito do conteúdo do vídeo; 

 Organizar os resíduos tratados no vídeo e suas lixeiras correspondentes; 

 Compartilhar com a classe como ocorre  o descarte de lixo em seu cotidiano. 

06/11 
18:30 às 
19:15 

Elaboração do 
plano de trabalho 
de 2019/1  e o seu 
envio ao 
coordenador de 
área 

 
19:15 às 
20:00 

 
BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR:  INTRODUÇÃO   
 
 
 

20:20 às 21:00 
 
21:00 às 21:30   

Continuidade na elaboração das 
próximas ações pedagógicas a 
partir de toda formação obtida até o 
momento 

 
07/11: continuação das atividades da aula anterior, esclarecimento de dúvidas de forma individual e coletiva. 
 

13/11 
18:30 às 
19:15 

Finalização do 
plano de trabalho 
de 2019/1  e o seu 
envio ao 
coordenador de 
área 

19:15 às 
20:15 

Reunião geral 
 
ESTUDO DIRIGIDO entre as 
professoras supervisoras e os 
seus respectivos subnúcleos 
 
BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR:   
1. Introdução   
4.1 Área de linguagem 
 

20:40 às 21:30  Apresentação e discussão entre os 
subnúcleos sobre a temática do 
encontro 
 

 



                      

 

 
14/11: continuação da intervenção pedagógica; 

 
Tarefas: 

 

 Analisar os anúncios publicitários e extrair informações; 

 Analisar o uso dos termos ‘’y’’, ‘’o’’ e ‘’pero’’; 

 Explicar os usos das ‘’conjunciones coodinantes’’ ‘’y’’, ‘’o’’ e ‘’pero’’; 

 Ler o texto e extrair informações de forma seletiva, global e detalhada; 

 Buscar as ’’conjunciones coodinantes’’ no texto; 

 Criar frases utilizando as ’conjunciones coodinantes’’ e apresentá-las oralmente em aula. 

20/11 
18:30 às 
19:15 
 

Correção do plano 
de trabalho de 
2019/1 

19:15 às 
20:15 

 20:35 às 21:30   Continuidade na elaboração das 
próximas ações pedagógicas a 
partir de toda formação obtida até o 
momento 

21/11: correção das atividades da aula anterior e continuação da intervenção pedagógica; 
 

Tarefas: 
 

 Analisar um anúncio publicitário, refletir e extrair informações; 

 Assistir e escutar um vídeo sobre os tipos de contaminação ambiental; 

 Extrair e refletir sobre as informações tratadas no vídeo; 

 Relacionar o tipo de contaminação ambiental ao seu conceito de acordo com vídeo; 

 Refletir sobre os tipos de contaminação ambiental tratados no vídeo em relação o seu cotidiano (bairro ou cidade). 

 



                      

 

 
 

27/11  19:15 às 
20:15 

Reunião geral 
 
ESTUDO DIRIGIDO entre as 
professoras supervisoras e os 
seus respectivos subnúcleos 
 
BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR:   
4.1.4 LÍNGUA INGLESA  
241-263 
 

20:15 às 21:30 Apresentação e discussão entre os 
subnúcleos sobre a temática do 
encontro 
 

 
28/11: não houve aula. A escola estava fechada para um conselho de classe. 

 

04/12 Elaboração do 
plano de trabalho 
de 2019/2 

19:15 às 
20:15 

Elaboração de relatórios  Elaboração de relatórios 

 
 
05/12: correção das atividades da aula anterior e continuação da intervenção pedagógica; 

 
Tarefas: 

 Analisar um anúncio publicitário, refletir e extrair informações; 

 Assistir e escutar um vídeo sobre as características dos anúncios publicitários; 



                      

 

 Relacionar as partes do anúncio publicitário a seus respectivos conceitos; 

 Analisar e identificar as partes de um anúncio publicitário; 

 Produzir um anúncio publicitário a respeito do meio ambiente (poluição e contaminação ambiental). 

 
 

11/12 Finalização do 
plano de trabalho 
de 2019/2 e envio 
ao coordenador de 
área 

19:15 às 
20:15 

Elaboração de relatórios  Elaboração de relatórios 

 
12/12: aplicação do pós teste diagnóstico e auto-avaliação. Jogo de palavras trabalhadas no decorrer da intervenção pedagógica. 

 

18/12 FECHAMENTO 
DA ETAPA DE 
AÇÕES NA 
ESCOLA 

 FECHAMENTO DA ETAPA DE 
AÇÕES NA ESCOLA 

 FECHAMENTO DA ETAPA DE 
AÇÕES NA ESCOLA 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


