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PLANO DE ENSINO  
Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:  UCFE, 3880, Língua Inglesa I 

Carga Horária Total da UC: 60h 

Professor(a) Responsável: Orlando Vian Junior 

 

Contato: vian.junior@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE (vespertino e noturno) 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Contribuir para:  

 uma discussão sobre o papel da aprendizagem de uma língua estrangeira – inglês – na 
formação em Letras; 

 uma reflexão sobre questões ligadas à língua, linguagem, história, pensamento e cultura; 

 o fomento de uma postura crítica e reflexiva acerca da aprendizagem de uma língua 
estrangeira- no caso, o inglês; 

 a aquisição de conhecimentos sobre a história da língua inglesa e sua posição no mundo 
atual; 

 o desenvolvimento das habilidades de compreensão de textos; 

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem; 

 a conscientização com relação ao processo de compreensão de textos em língua inglesa;  

 o desenvolvimento de estratégias de compreensão de textos;  

 a construção de conhecimentos léxico-gramaticais e discursivos necessários para a 
compreensão de textos escritos em língua inglesa. 

ESPECÍFICOS: 

Contribuir para que os alunos possam: 

 compreender a perspectiva sobre ensino-aprendizagem de língua inglesa e a organização 
do curso (por gêneros e esferas do discurso);  

 desenvolver as habilidades de compreensão de leitura em língua inglesa;  

 utilizar estratégias para a compreensão de textos em língua inglesa: a compreensão global 
(skimming); a compreensão específica (scanning); a compreensão de recursos paratextuais; 
a inferência do significado das palavras através do contexto, a compreensão de acordo com 
conhecimento prévio;   

 compreender e desenvolver a acuidade léxico-gramatical a partir da compreensão dos textos 
discutidos; 

 usar o dicionário e a gramática de forma adequada. 
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EMENTA:  

A unidade curricular Língua Inglesa 1 constitui-se enquanto introdução e reflexão sobre aspectos 
gerais da língua inglesa, dentro de uma perspectiva sociointeracional e cultural, e sobre o papel da 
aprendizagem da língua inglesa na formação em Letras. Tal unidade servirá como preparação dos 
alunos para o trabalho com contextos de uso e gêneros, a ser realizado nos demais semestres do 
curso de Língua Inglesa, e para fomentar uma postura crítica acerca do seu processo de 
aprendizagem. Serão abordados temas como o significado de língua e linguagem; as relações entre 
língua, história, pensamento e cultura; o papel da aprendizagem de uma língua estrangeira e, mais 
especificamente do inglês, na formação em Letras; a história da língua inglesa e sua posição no 
mundo atual; documentos e manifestações culturais representativos expressos na língua inglesa. 
Haverá ênfase em leitura de textos e o processo de desenvolvimento dessa habilidade será 
amplamente discutido e analisado. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Serão discutidos temas tais como:  

 a organização do curso de Língua Inglesa nos demais termos; 

 as relações entre linguagem, língua, história, pensamento e cultura;  

 a língua inglesa no âmbito da formação em Letras;  

 a história da Língua Inglesa e sua posição no mundo atual;  

 a cultura dos povos de língua inglesa.  

 

Estratégias de leitura para a compreensão de textos em língua inglesa: 

 a compreensão global (skimming);  

 a compreensão específica (scanning);  

 a compreensão de recursos paratextuais; 

 a inferência do significado das palavras através do contexto; 

 a compreensão de acordo com conhecimento prévio;   

 o uso do contexto para compreensão de aspectos lexicais e gramaticais 

 o uso do dicionário e a gramática de forma adequada; 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas:  - vespertino: terças-feiras, das 14:30 às 16:00 
                                          - noturno: terças feiras, das 19:30 às 21:00 

 
Serão realizados para as atividades síncronas encontros por videoconferência utilizando o Google Meet, além 
de recursos do Google Classroom que propiciem interações orais e escritas entre alunos e professor e que 
possam fomentar a reflexão e a preparação para futuras atividades, dentre os quais: Padlet, Mentimeter, 
Google Forms, Google Documents, dentre outros a serem definidos após análise de necessidades junto ao 
grupo. 
 

 Atividades Assíncronas: 
 
Os discentes terão acesso aos materiais do curso pelo Google Classroom e, para as atividades assíncronas, 
serão disponibilizados slides referentes a cada aula e, na aba “Atividades”, serão disponibilizados outros 
materiais requeridos para o desenvolvimento da UC, dentre eles: questionário do Google Forms, respostas 
a questões e debates nos Documentos do Google; textos ou excertos de textos/artigos selecionados de 
acordo com as temáticas das aulas e baseados em Reading guidelines, links para vídeos disponíveis no 
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YouTube, respostas a questões reflexivas ou de acordo com guias disponibilizados, atividades intituladas 
Cultural snapshots, em que os alunos apresentarão e discutirão aspectos das culturas dos países de 
língua inglesa e atividades em grupo a respeito dos World Englishes. 
 

 Disponibilização de Material:  
 
Os materiais serão disponibilizados na ferramenta online Google Classroom, em ambiente para cada turma 
(vespertino e noturno), com os recursos didáticos a serem utilizados no curso, dentre os quais: leituras, 
atividades individuais e em grupo, tarefas de leitura, exercícios, dentre outros, que serão definidos após 
contato com o grupo e suas necessidades. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

O resultado “cumprido” será considerado para o aluno que cumprir, pelo menos, 75% das atividades, 
respondendo questões, realizando tarefas, participando em discussões e debates, apresentando resultados 
de pesquisa e demais tarefas designadas como “Atividades” no Google Classroom.  
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_____________ “The Identity of ‘World English’”.  In G.R.Gonçalves; S.R.G.Almeida; V.L.M.O.Paiva; 
A.S.Rodrigues Junior (Org.).  New Challenges in Language and Literature.  Belo Horizonte: 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Orlando Vian Jr. Letras Doutor DE Integral 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

ATENÇÃO – OS FERIADOS NÃO ESTÃO COMPUTADOS 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

23 a 28/11/20 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 24/11) 
- Apresentação da UC, discussão do programa e políticas de trabalho e 
gerenciamento das atividades e critérios 
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h30 
- Seu conhecimento de inglês: testes de proficiência/autopercepção 

 
 

4h 

30/11 a 05/12/20 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 01/12) 
- Organização do curso de Língua Inglesa nos demais termos 
- O conceito de “student experience” 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Leitura: Imagined future – elements of a good first-year student 
experience 
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 1h00 
- O conceito de “student experience” e as percepções dos alunos 
- Questionário no Google Forms 

 
 
 
 

4h 

07 a 12/12/20 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 08/12) 
- Relações entre linguagem, língua, história, pensamento e cultura 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Leitura do texto: Language and thought 
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 1h00 
- Postagem das impressões no documento do Google 

 

 

4h 
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14 a 16/12/20 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 15/12) 
- Relações entre linguagem, língua, história, pensamento e cultura 
- Apresentação dos Reading Guidelines e preparação para a leitura do texto 
e preenchimento dos guias de leitura 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Leitura do texto: Language, culture, and voice in the Teaching of English 
as a Foreign Language  
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h00 
- Preenchimento do Reading Guideline para o texto designado 

 

 

 

5h 

17 a 22/12/20 
Férias do docente 

- 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 05/01) 
- A língua inglesa no âmbito da formação em Letras e o papel da leitura 
- Leitura e níveis de leitura 
- Discussão sobre o Reading guideline 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Texto: Supporting EAL/D learners to develop comprehension skills 
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h00 
- Atividade: Com texto sobre os níveis de leitura 

 

 

 

5h 

11/01 a 16/01/21 
Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 12/01) 
- Breve percurso histórico da Língua Inglesa 1 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Texto: History of English 
 
Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h30 
- YouTube video: Discover the history of English  
- Atividades com base no vídeo no Google Classroom/slides 

 

 

5h 

18/01 a 23/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 19/01) 

- Breve percurso histórico da Língua Inglesa 2 
 
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

- Texto: To Teach Standard English or World Englishes? A Balanced 
Approach to Instruction, Farrell & Martin 

 

Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h 

- Preenchimento do Reading Guideline 

- Relato pessoal/tarefa: Standard x World Englishes 

 

 

5h 

25/01 a 30/01/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 26/01) 

- A língua inglesa no mundo hoje 
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Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

- Leitura: Culture and the Language Classroom ou English next, link dos 
materiais a serem disponibilizados no Google Classroom 

- Estratégias de leitura 

 

Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h 

- YouTube video: World Englishes 

- Preparação de atividade em grupo 

 

 

 

5h 

01/02 a 06/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 02/02) 

- As culturas dos povos de língua inglesa 1 

 

Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

- Leitura: Textos dos materiais Culture and the Language Classroom ou 
English next 
- Estratégias de leitura 

 

Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h 

- Preparação de atividade em grupo 

 

 

 

5h 

08/02 a 13/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 09/02) 

- As culturas dos povos de língua inglesa 2 

 

Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

- Textos do material Culture and the Language Classroom ou English next 
- Estratégias de leitura 
 

Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h 

- Preparação dos Cultural Snapshots 

 

 

 

 

5h 

15/02 a 20/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 16/02) 

- Revisita às estratégias de leitura para a compreensão de textos em língua 
inglesa 

 

Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

- Textos do material Culture and the Language Classroom ou English next 
- Estratégias de leitura 

 

Tempo destinado às atividades assíncronas: 2h 

 

 

 

 

5h 
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- Preparação dos Cultural Snapshots 

22/02 a 27/02/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00 (data: 23/02) 

- Relação entre os tópicos estudados, o ensino de inglês e o curso de Letras 

- Revisita aos tópicos estudados 

 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 

- Textos do material Culture and the Language Classroom ou English next 

- Estratégias de leitura 

- Preparação de relatório final 

 

 

 

4h 

01/03 a 02/03/21 Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00 (data: 02/03) 

- Atividades de conclusão da UC, avaliação do curso e autoavaliação 

 

Atividades assíncronas: 2h00 

- Revisita à proposta do curso, objetivos e autoavaliação 

- Respostas ao questionário de avaliação do curso 

 

 

4h 

Total de horas em ADE 60 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


