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Este plano de atividades envolve as reuniões do núcleo. Cabe destacar que, durante o período de 2018/2, houve 

observação, inserção dos pibidianos ao contexto escolar e início de planejamento das intervenções pedagógicas.    

 

Data Assuntos 

13/08 Reunião com os discentes de iniciação à docência: orientações gerais  

15/08 Integração grupal: indicação dos objetivos do projeto 

22/08 Leitura e reflexão relacionados à observação na sala de aula 

04/09 Leitura sobre o papel da  observação na formação do professor em potencial  



12/09 Leitura sobre o papel da  observação na formação do professor em potencial  

19/09 Leitura de texto sobre a sala de aula como campo de pesquisa. Análise do filme Palavras e Imagens 

25/09 Continuidade da análise do filme Palavra e Imagens. Leitura e discussão do texto” A abordagem da cultura no 
ensino do espanhol”.    

09/10 Leitura de texto teórico sobre temas transversais. Leitura e discussão do texto Leitura e transversalidade em aulas 
de espanhol do Ensino Médio. Levantamento de questões conceituais, tais como: metodologia, estramento 
familiar, camaradagem e solidariedade.   

17/10 Início da elaboração da intervenção pedagógica 

23/10 Leitura e discussão de texto sobre a música na sala de aula de espanhol. A compreensão oral na sala de aula de 
línguas. Análise de livro didático 

30/10 A compreensão oral e escrita na sala de aula de línguas.Análise de atividades relacionadas a essas habilidades. 
Seminário sobre temas transversais. 

13/11 Criação de esboço de intervenção pedagógica 

19/11 Elaboração das intervenções pedagógicas. Apresentação do andamento do núcleo.  

21/11 Elaboração das intervenções pedagógicas e apresentação do seu andamento.  

27/11 Análise de tarefas de produção escrita em livros didáticos. Apresentação de seminários sobre curtas metragens na 
sala de espanhol. 

05/12 Análise de tarefas de produção oral em livros didáticos. Apresentação de seminários sobre temas transversais. 
Continuidade do desenvolvimento das intervenções pedagógicas. 

12/12 Compartilhamento da parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e do evento em Aceguá entre EJAs. 
Revisão das fichas de observação e do plano de trabalho. Organização das leituras escolhidas pelos pibidianos 
para o próximo ano (2019/1). Orientações sobre as observações estruturais da escola.   

  

 

 

 


