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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:   
UCFEL, 6458, Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II – Vespertino e Noturno 

Carga Horária Total da UC: 60h 

Professoras Responsáveis: Sueli Sales Fidalgo e 
Maria Eugênia Batista 

Contato: ssfidalgo@unifesp.br e 

mebatista@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras/Estágio Supervisionado 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Dando continuidade à unidade curricular homônima, ministrada no semestre anterior, essa disciplina 
também busca formar alunos  criticamente quanto a questões relativas ao ensino-aprendizagem de 
língua inglesa, criando um espaço para que pensem nos requisitos para seu Estágio Curricular 
Supervisionado em Língua Estrangeira II. Tomando por base os documentos oficiais (tais como: 
PCN-LE; PCN-EM; Orientações Curriculares para o Ensino Médio) e as questões teórico-
metodológicas já estudados anteriormente, busca-se fomentar uma reflexão do professor em 
formação para análise, execução e avaliação de propostas didático-pedagógicas relativas ao ensino 
da língua inglesa para o contexto de ensino-aprendizagem atual, familiarizando o aluno com o 
mercado de trabalho existente, principalmente, mas não exclusivamente com turmas de ensino 
fundamental e médio de escolas públicas . 

ESPECÍFICOS: 

 Analisar planos de ensino, planos de aulas, materiais didáticos e instrumentos de avaliação 
com enfoques e/ou temas diversos (as diferentes habilidades, gêneros textuais, o papel da 
pronúncia, o espaço da gramática e do vocabulário, etc.), verificando as concepções teórico-
práticas que esses documentos e materiais revelam; 

 Elaborar planos de ensino e de aulas, materiais didáticos e instrumentos de avaliação 
levando em consideração as teorias de ensino-aprendizagem e de linguagem, assim como 
os métodos e abordagens previamente estudados, a turma e o nível no qual tais materiais 
serão utilizados; 

 Refletir acerca de questões geopolíticas do ensino de línguas tais como: para quê ensinar 
inglês em escolas regulares (públicas e privadas)? O que ensinar de língua inglesa nesses 
espaços? 

 Adaptar materiais de ensino-aprendizagem de língua inglesa comercialmente existentes para 
crianças e adolescentes com algumas necessidades especiais mais comumente 
encontradas nas salas de aula regulares, tais como: dislexia, surdez, deficiência visual, déficit 
de atenção e autismo. 
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EMENTA 

Estudo sobre elaboração e análise de planos de aula e de curso, materiais didáticos e avaliativos 

para diferentes situações de ensino de língua inglesa, com base nas teorias de ensino-aprendizagem 

e de linguagem previamente estudadas, assim como nos métodos e abordagens de ensino de língua 

inglesa adotados no sistema educacional brasileiro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Políticas linguísticas relativas ao ensino-aprendizagem de língua estrangeira no ensino regular 
(um histórico do lugar do inglês na educação); 

 Fundamentos legais e articulação entre áreas do conhecimento; 
 Critérios para estabelecimento de expectativas de aprendizagem;  
 Finalidade do ensino de língua inglesa no Ensino Fundamental e no Ensino Médio; 
 Planejamento da organização de conteúdos e objetivos (olhar crítico sobre o livro didático); 
 Ensino-aprendizagem de inglês para crianças (características); 
 Ensino-aprendizagem de inglês para adolescentes (características); 
 Ensino-aprendizagem de inglês para alunos com necessidades especiais (características); 
 Diagnóstico e necessidades; 
 Análise crítica de materiais didáticos e avaliativos; 
 Elaboração  crítica de materiais didáticos e avaliativos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Serão desenvolvidas atividades síncronas e assíncronas, utilizando-se prioritariamente a plataforma 
Google Classroom. Nas atividades assíncronas, o aluno trabalhará com leitura de textos, assistirá textos, 
analisará material didático sempre com vias a discutir posteriormente, nas atividades síncronas e com 
toda a classe. As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Google Drive para os alunos que não 
puderem estar presentes. 

 Atividades Síncronas: Quintas-feiras, das 15h às 16h30 e das 19h30 às 21h 

 aula expositiva 

 debates 
 

 Atividades Assíncronas: 
 Questionário no Google Forms;  

 Leituras de trechos selecionados de textos/livros;  

 Resposta a um guia de leitura;  

 Análise de planos de aula, materiais didáticos e avaliativos; 

 Elaboração de planos de aula, materiais didáticos e avaliativos; 

 Vídeos  

 Pesquisa 

 Seminários (Video posteres + fórum de debate). 

 

 Disponibilização de Material: 
Os materiais para cada semana letiva serão disponibilizados no Google Classroom e Google Drive (textos teóricos, links 
dos vídeos,  slides das apresentações, gravações dos encontros sincronos). 
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AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Considerar-se-á que o aluno cumpriu as propostas básicas do curso se este participar de, pelo menos, 
75% das atividades, respondendo às questões e debatendo com os colegas e professores.  
 

BIBLIOGRAFIA 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, livres, ebooks, sites)   
 

Básica:  

CANAGARAJAH, A. S. Resisting linguistic imperialism in English teaching. Oxford: OUP. 1999. 

RICHARDS, J. C. & RODGERS, T. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: 
CUP. 1995. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Orientações curriculares: proposição de expectativas 
de aprendizagem. Ensino Fundamental II – Língua Inglesa. São Paulo: SME. 2007 

RICHARDS, J. & RENANDYA, W.A. Methodology in language teaching: an anthology of current 
practice. Cambridge: CUP. 2002.  

TOMLINSON, B. Materials development in language teaching. Cambridge: CUP. 1998 

 

Complementar: 

 BRASIL, MEC. Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Linguagens, códigos e 
suas tecnologias. Brasília: Secretaria de Educação Básica, 2006. 

BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental: 
língua estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e suas tecnologias. 
Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999. 

GONZÁLEZ, J. A. T. Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas. Porto Alegre: 
Artmed. 2002 

HOUSE, S. An introduction to teaching English to children. London: Richmond Publishing. 1998 

KINCHELOE, J. L. A formação do professor como compromisso político: mapeando o posmoderno. 
Porto Alegre: Artmed. 1997. 

MAGALHÃES, M. C. C. & FIDALGO (orgs), S.S. Questões de método e de linguagem na formação 
docente. São Paulo: Mercado de Letras. 2011  

McLAREN, P. Multiculturalismo revolucionário: pedagogia do dissenso para o novo milênio. Porto 
Alegre: Artmed. 2000. 

NÓVOA, A. (org). As organizações escolares em análise. Lisboa: Dom Quixote. 1995. 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 2000. 

RAJAGOPALAN, K. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e a questão ética. São Paulo: 
Parábola. 2003. 

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed. 2000. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Sueli Sales Fidalgo Letras Doutora Dedicação Exclusiva 60h 

(noturno) 

Maria Eugenia 
Batista 

Letras Doutora Dedicação Exclusiva 60h 

(vespertino) 

 

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 

18 a 21/11/20 Atividade Síncrona via Google Meet (19/11): Apresentação do Plano 
de Ensino; discutir;  apresentar estágio; lembrar qual a documentação 
de estágio (está no google drive); explicar como é a avaliação e lembrar 
como é o relatório.    

 

Atividade Assíncrona: Ver trechos de filmes sobre escolas,como “Pay 
it forward” (https://www.youtube.com/watch?v=_Qsmkz8HHCo) ; “Mr 
Holland’s Opus” (https://www.youtube.com/watch?v=gF_Zk9h5vug)  e 
mais um de sua escolha. Como analisaríamos esses filmes com base nas 
teorias que estudamos (papel do professor, do aluno, tipo de atividade, 
forma de avaliação, etc.). Pensem nesses filmes como (vídeo)aulas que 
vc vão assistir. 

Iniciar o planejamento de aulas e de materiais a serem utilizados no curso 
de leitura de textos acadêmicos em inglês. 

Lembrete de estágio: A partir da semana que vem, é importante 
iniciarem a implementação do projeto na escola pública 

6h 

23 a 28/11/20 Atividade Síncrona via Google Meet (26/11):  Discussão de films + 
Apresentação do PPT sobre course design e discussão/avaliação sobre 
curso de leitura planejado no semestre passado.  Você faria alguma 
mudança nos curso planejado? Qual e por quê(não)? 

Discutir o planejamento das aulas do curso de leitura de textos 
acadêmicos em inglês.  

 

Dividir grupos de leitura para atividades assíncronas:  

4h 
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Leitura para 03/12:  todos: “Methodology in language teaching – 
pages 30 – 39, Lesson Planning”  Group 1: Methodology in language 
teaching – pages 69 to 79, “the ELT Curriculum: a flexible model for a 
changing world”. Group 2:  Methodology in Language teaching  - pages 
80 to 92, “The role of materials in the language classroom: finding a 
balance”. 

 

30/11 a 05/12/20 Atividade Síncrona via Google Meet (03/12): Discussão sobre os 
textos lidos em grupos e com base nos guias de leitura.  

Entrega de planos de aulas e materiais para o curso de leitura de textos 
acadêmicos em inglês.  

Atividade Assíncrona: leitura para 10/12:  

Group 1: Methodology in language teaching – pages 96-106,   e 
“Implementing task-based language teaching”  Group 2: Methodology in 
language teaching – pages 107-120,   e “Project work: a means to 
promote language and content” 
 

4h 

07 a 12/12/20 O curso de leitura de textos acadêmicos em inglês terá início nesta 
semana – provavelmente no entre-aulas  (a discutir) 

 

Atividade Síncrona via Google Meet (10/12): Discussão dos textos 
lidos com base em imagens apresentadas em PPT e em perguntas e 
pequenos casos enviados pela professora.  

 

Atividade assíncrona: analisar material didático utilizado nas escolas 
em que atuam ou em que estudaram. Postar análise no Classroom para 
os colegas também analisarem. Como o que lemos até aqui nas duas UCs 
de Fundamentos e nos dois Estágios está presente nesse material?  

5h 

14 a 19/12/20 Atividade Síncrona via Google Meet (17/12): Discussão da análise 
feita. Alunos devem mostrar os livros para que os colegas possam 
analisar a discussão que cada um fez do material didático, 
demonstrando até que ponto concordam ou discordam da análise dos 
colegas. Base nos textos lidos até aqui nos cursos de fundamentos e nos 
estágios.  

 

Atividades Assíncronas: Leituras: Group 1: Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio (book 1: linguagens, códigos e suas tecnologias),  
pp.87 a 126 e  BNCC -Ensino Médio, pp. 473-489 

7h 

21 a 22/12/20 Atividade síncrona: Perguntas para discussão:  

Em que medida esses documentos oficiais são levados em consideração 
nas escolas em que vocês fazem estágio? Que elementos dos 
documentos estão presentes nas aulas ou nas videoaulas? Trazer 
exemplos. Podemos acessar as videoaulas para que os alunos possam 
demonstrar e explicar a sua análise.  

7h 
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Lembrete para o estágio: Em que medida o que discutimos nessas 5 
primeiras aulas está presente no projeto que vocês elaboraram para ser 
implementado na escola?  

Atividades Assíncronas: 

- Leituras -  Group 1: Ramos LD 2009, “O livro didático de língua inglesa 
para o Ensino fundamental e médio: papeis, avaliação e potencialidades”, 
Group 2: Methodology in language teaching, pages 52 to 64, 
“Implementing cooperative learning” e “Mixed-le vel teaching: tiered 
tasks and bias tasks”. Todos: Teaching by principles, pages 86 to 92, 
“learner variables I: teaching across age levels”  

- Envio de guias de leitura em grupos  via Google Classroom para 
verificação pelas professoras depois do recesso e das férias, dia 18/01 

 

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 FÉRIAS DAS PROFESSORAS 

Lembretes de estágio:  

A partir de hoje, alunos devem iniciar a sua elaboração de plano de 
aula para a regência na escola pública (um plano para o ensino 
fundamental e um para o ensino médio) 

 

Postar o material e o plano elaborados no Classroom para as 
professoras verem após as férias.  

 

 

11/01 a 16/01/21 FÉRIAS DAS PROFESSORAS  

18/01 a 23/01/21 Atividade Síncrona via Google Meet (21/1):  - Discussão dos textos 
que ficaram para casa.  

Lembrete de estágio: os materiais para regência nas escolas públicas 
(ensino fundamental e ensino médio (ou EJA) devem ser discutidos em 
reuniões de estágio nesta semana).  

Atividades Assíncrona: Leituras: 

Leitura:  Group 1: Methodology in language teaching, pages 276 a 302, 
“dilemmas for the development of second language Reading abilities”, 
“teaching strategic reading” e “extensive Reading: why aren’t we all 
doing it?”; Group 2: Methodology in Language teaching  - pages 238 a 
254, “Listening in language learning”, “The changing face of listening”, 
“raising students’ awareness of the features of real-world listening 
input” 

 

Avaliação do Curso – postar uma avaliação sobre o curso de 

Fundamentos incluindo pontos positivos e negativos, o que poderia ser 
incluído ou suprimido e por quê. 

 

4h 



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

25/01 a 30/01/21 Atividade Síncrona via Google Meet (28/1): Discussão de textos com 
base em guias de leitura.  

 

Atividades Assíncronas: 

Group 1: Teaching by Principles, pages 401 to 420, “Language 
Assessment II: practical classroom application”; Group 2:   
Methodology in language teaching, pages 338 a 360, “Alternative  
Assessment: responses to commonly asked questions”, “Nontraditional 
forms of assessment and response to student writing: a step toward 
learner autonomy”, “ English proficiency test: the oral component of a 
primary school” 

 

Grupos 1 e 2: devem trazer, na aula que vem,  material de avaliação de 
ensino-aprendizagem  

 

5h 

01/02 a 06/02/21 Atividade Síncrona via Google Meet (04/02): Análise de material 
avaliativo com base nos textos lidos.  

 

Atividade Assíncrona:  

Leituras: Group 1: Methodology in language teaching – pages 124 a 
144, “Language learning strategies in a nutshell: update and ESL 
Suggestions” and “Language strategy training in the classroom: an 
action research study”. Group 2: Methodology in language teaching: 
pages 148 a 174, “Seven bad reasons for teaching grammar – and two 
good ones”, “addressing the grammar gap in the task work” e “ 
grammar teaching – practice or consciousness raising?” 

 

4h 

08/02 a 13/02/21 Atividade Síncrona via Google Meet (11/02): Assistir trechos das aulas 
de métodos e abordagens de Ensino de língua inglesa (Larsen-Freeman) 
e analisá-las com base nos textos sobre estratégias e Ensino de 
gramática.  

 

Atividade Assíncrona: 

Leitura: Methodology in language teaching – pages 204 a 234, “Factors 
to consider: developing adult EFL students’ speaking abilities”, 
“Conversational English: an interactive , collaborative and reflective 
approach”, “ developing discussions skills in the ESL Classroom” 

 

5h 

15/02 a 20/02/21 Atividade Síncrona via Google Meet (18/02): com base em um resumo 
de syllabus de speaking, elaborar, em grupos, uma ficha de avaliação de 
speaking, discutindo e justificando, em seguida, as suas escolhas para 
essa elaboração.  

4h 



                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

              ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

                                                             EFLCH – Campus Guarulhos 

                              
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

 

Atividade Assíncrona: Leitura: Kumaravadivelu, Beyond Methods 
Grupo 1: Chapters 1 and 3; Grupo 2: Chapters 2 and 4 

 

22/02 a 27/02/21 Atividade Síncrona via Google Meet (25/02): Discussão sobre as 
leituras com base nos guias de leitura.  

Atividade Assíncrona: Leituras 

Para casa: Group 1: Methodology in language teaching, pages 306 a 
334, “Ten steps in planning a writing course and training teachers of 
writing”, “The writing process and process writing”, “A genre-based 
approach to content writing instruction” e  “ Teaching students to self-
edit”;  Group 2: Methodology in language teaching, pages 385 a 404, 
“Professional Development”  

+ 

Group 1: Methodology in language teaching: pages 178 a 200, “Beyond 
‘listen and repeat’: pronunciation teaching materials and theories of 
second language acquisition” e “ pracTESOL: it’s not what you say, but 
how you say it!”  Group 2: Methodology in language teaching, pages 
258 a 272, “Current  research and practice in teaching vocabulary”, 
“best practice in vocabulary teaching and learning” 

 

Obs: ler em grupos e postar respostas dos guias de leitura no Google 
Classroom ou no Google form que as professoras elaborarão.  

5h 

Total de horas em ADE 60 horas 

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

 

 
 


