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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:   
Abordagens teóricas no ensino de língua e literatura 

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020):08 horas  

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas  

Professor(a) Responsável: Sandra Mara Moraes 
Lima 

 

Contato: sandra.lima18@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Letras  

OBJETIVOS 

• GERAL: Esta unidade curricular tem por objetivo iniciar uma discussão crítico-reflexiva 
acerca das teorias de aprendizagem, suas bases epistemológicas e sua repercussão no 
ensino-aprendizagem de línguas materna e estrangeira.  

ESPECÍFICOS: 

Espera-se que ao final desta unidade curricular o aluno possa: 

• identificar as bases epistemológicas fundamentais do comportamentalismo, do 
cognitivismo, do humanismo e da teoria sócio-histórico-cultural; 

• compreender a relação entre esses modelos teóricos, as principais concepções de 
linguagem e o ensino de línguas materna e estrangeira; 

• relacionar práticas e procedimentos avaliativos e as diferentes concepções de avaliação. 
 

EMENTA 

Apresentação das principais teorias da aprendizagem e sua relação com a aquisição de línguas 

materna e estrangeira. Introdução à reflexão sobre a forma como essas teorias dão suporte às 
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propostas metodológicas relativas ao ensino-aprendizagem de línguas em contextos de educação 

formal. Discussão sobre as diferentes concepções de avaliação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• O Comportamentalismo  

• O Cognitivismo 

• O Humanismo 

• A Teoria sócio-histórico-cultural 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

Reuniões no Google Meet. Uma vez por semana para esclarecimento de dúvidas das aulas gravadas 
e disponibilizadas. Essas atividades síncronas ocorrerão sempre às quartas-feiras, nos dois turnos: 
Vespertino (14:30 às 16:30) e noturno (19:30 às 21:30). 
  

• Atividades Assíncronas: 

Todas as demais atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas de modo assíncrono: 
a) Visualização de aula gravada. Todas as aulas serão gravadas em vídeo pelo docente 

responsável e postadas como material na sala virtual do Google Classroom. Desta forma, toda 
aula expositiva do docente poderá ser assistida no momento que o aluno julgar mais 
apropriado. O tempo de visualização da aula será de 1h00 (uma hora). 

b) Tempo destinado à leitura de textos. Para cada aula, um conjunto de textos será proposto 
para leitura. Alguns textos já foram disponibilizados via pasta verde, no início do semestre. 
Serão disponibilizados outros na plataforma Classroom. O tempo destinado à leitura dos 
textos varia de acordo com a programação semanal. 

c) Tempo destinado à realização das atividades. Uma semana sim outra não haverá atividade 
avaliativa. As atividades serão postadas no Classroom. Serão todas escritas e deverão ser 
postadas, pelos alunos, também, no Classroom. As horas destinadas às atividades variam de 
acordo com o grau de exigência de cada uma, como especificado no cronograma abaixo. 

 

AVALIAÇÃO:  

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

As atividades avaliativas constarão de leituras acompanhadas de produção de textos a partir de 
questões discursivas, propostas de soluções de desafios de sala de aula e a resenha de um livro da 
bibliografia apresentada. 
Será considerado cumprida a atividade que apresentar texto coerente, de acordo com questões 
propostas, domínio do conteúdo abordado com clareza e boa fundamentação argumentativa.  
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

     

     

     

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 Tópico: Abordagem Humanista da Educação – Aula (gravada) – 1 
hora. 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 – 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas  

 
 

5 horas  

10 a 15/08 Tópico: Continuação Abordagem Humanista - aula (gravada) – 1 hora 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 –  

 
 

 7 horas 
e meia 



                            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) 

 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas  

Tempo destinado à realização das atividades: 2h30 - Entrega 
atividade no classroom – dia 19/08/20 – Produção de texto a partir 
de questões discursivas propostas. 

17 a 22/08 Tópico: Abordagem comportamentalista da Educação -  aula 
(gravada)  – 1 hora 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 –  esclarecimento de 
dúvidas.  

 
 

5 horas  

24 a 29/08 Tópico: Continuação Abordagem Comportamentalista da Educação - 
aula (gravada) – 1 hora 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 – 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 –  esclarecimento de 
dúvidas. 

Tempo destinado à realização das atividades: 2h00 – Entrega 
atividade dia 02/09/20 – Produção de uma atividade de sala de aula 
para o ensino de língua considerando a abordagem 
comportamentalista.  

 
 

7 horas 
e meia 

31/08 a 05/09 Tópico: Abordagem Cognitivista da Educação -  aula (gravada) – 1 
hora 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00  

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas. 

 
 

5 horas  

07 a 12/09 Tópico: Continuação Abordagem Cognitivista da Educação -  aula 
(gravada) – 1 hora 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas. 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

Tempo destinado à realização das atividades: 2h00 - Entrega 
atividade dia 16/09/20. Produção de texto a partir de questões 
discursivas.  

 
 
 

7 horas 
e meia 
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14 a 19/09 Tópico: Abordagem Sócio-cultural da Educação – aula (gravada) – 
1h00 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas. 

Tempo destinado à leitura dos textos: 2h00 

 
 

5 horas  

21 a 26/09 Tópico: Continuação Abordagem Sócio- cultural da Educação – aula 
(gravada). 

Tempo destinado à visualização da aula gravada: 1h00 

Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h00 – esclarecimento de 
dúvidas. 

Tempo destinado à leitura do texto: 2h30 

 
 
 
 

5 horas 
e meia 

28/09 a 03/10 Tempo destinado à realização das atividades- 4h00 – Resenha livro 
“Pedagogia da Autonomia” – Entrega dia 01/10/20 

4 horas  

05/10 a 10/10 XXXXXXXXXXXX XXX 

10/10 a 17/10 XXXXXXXXXXXXX XXX 

Total de horas em ADE 52h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


