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PLANO DE ENSINO 
 A vidades Domiciliares Especiais (ADE)

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais a vidades serão solicitadas aos estudantes e qual
carga horária será computada para cada a vidade entregue. A frequência do estudante não será es mada
por sua presença nas a vidades síncronas, mas sim pela efe va realização das a vidades propostas.

UNIDADE CURRICULAR:  

[UCFE] - 3390 - LÍNGUA ESPANHOLA II  

Carga Horária Total da UC: 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h

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

Professor(a) Responsável: 

Greice de Nóbrega e Sousa

Contato:

greice.nobrega@unifesp.br

Ano Le vo: 2020 Semestre: 1o

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras

OBJETIVOS

GERAIS:

● Promover o desenvolvimento da compreensão e expressão oral e escrita por meio do trabalho com gêneros discursivos,
dando ênfase naqueles nos quais predominam as sequências narrativas e descritivas; estimular  a reflexão sobre o
funcionamento  da  língua  espanhola;  introduzir  à  reflexão  sobre  o  ensino-aprendizagem  de  espanhol  como  língua
estrangeira (E/LE).

ESPECÍFICOS:

A unidade curricular pretende oferecer conteúdos, recursos e estratégias para que o aluno entre em contato com formas
de:
● produzir,  em diversos gêneros discursivos, enunciados coerentes e adequados às mais diferentes necessidades

comunicativas.
● estabelecer relações entre os diversos gêneros discursivos existentes no âmbito profissional, pessoal e acadêmico;
● reconhecer mecanismos de coesão e articulação na estruturação da produção de gêneros orais e escritos;
● identificar elementos próprios  do funcionamento da língua espanhola  e seu contraste em relação ao português

brasileiro;
● desenvolver uma reflexão crítica sobre a diversidade linguística e cultural dos países de língua espanhola, de modo

a construir uma visão livre de estereótipos e preconceitos; 
● reconhecer e produzir sons do espanhol;
● desenvolver estratégias para a compreensão de textos escritos e orais em língua espanhola;
● reconhecer,  no  tratamento  de  gêneros  discursivos  com  sequência  predominantemente  descritiva  e  narrativa,

estratégias e implicações no ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira;
● ampliar o seu repertório de estratégias para gerenciar com autonomia as diferentes fases de elaboração de um texto

escrito: preparação, elaboração e reformulação
● problematizar  aspectos sobre a pesquisa em língua espanhola e seu ensino, bem como as diferentes possibilidades

de  atuação na área;
● reconhecer,  no  tratamento  de  gêneros  discursivos  com  sequência  predominantemente  narrativa  e  descritiva,

estratégias e implicações no ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira.
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EMENTA

Estudo das construções sintático-enunciativas com valor narrativo e descritivo em língua espanhola. Análise
das características de gêneros discursivos nos quais predominam a narração e a descrição, bem como a
produção de seus enunciados. Reflexão acerca do processo de ensino-aprendizagem de E/LE e sobre a
diversidade  linguística  e  cultural  dos  países  de  língua  espanhola.  Prática  integrada  da  compreensão  e
produção oral e escrita, tendo como viés fundamental as relações entre os discursos e as práticas sociais.
Na seleção de temas discutidos,  serão obrigatoriamente  contemplados  também aqueles  que atendem à
Resolução CNE/CP nº 1 de 30 de maio de 2012, à Lei n. 10.639/2003, à Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de
junho de 2004 e à Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, referentes a direitos humanos, história
e cultura afro-brasileira relações étnico-raciais e educação ambiental.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Gêneros discursivos nos quais predominam a narração e a descrição: reconhecimento e produção de
enunciados.
A narração: função e elementos.
Formas de expressão para opinar e avaliar relatos.
Entretenimento e ócio nos países hispanofalantes.
Marcadores discursivos, com ênfase nos temporais.
Formas de expressão de preferência, gosto, acordo e desacordo. 
Comparação. 
Hábitos e costumes: partes do dia, horários, dias da semana, meses do ano. 
Verbos pronominais: morfologia, uso e funcionamento.
Formas de expressão no passado no modo indicativo: morfologia, uso e funcionamento e variedade na
língua espanhola. 
Descrição de pessoa, espaço, circunstâncias e coisas.
Formas de expressão de futuro com ênfase no futuro simple e perífrase ir + a + infinitivo. Morfologia,
funcionamento e usos.

METODOLOGIA DE ENSINO 

● A vidades Síncronas:

Quartas-feiras: vesper no de 15h a 16h30 / noturno de 20h a 21h30.

Usaremos  esses  momentos  de  encontros  síncronos,  fundamentalmente,  para  rar  dúvidas  e  dar
orientações sobre os conteúdos e a vidades assíncronas. Além disso, proporcionaremos interação na
língua espanhola entre aluno-aluno e professor-aluno u lizando aplica vos e sites como Kahoot, Padlet,
Men meter, Google Forms, entre outros.
Os encontros síncronos serão gravados e disponibilizados no Moodle da UC para que os alunos que não
puderem par cipar ao vivo consigam ver a gravação em outro momento.

● A vidades Assíncronas:

Serão propostas as seguintes a vidades:
- leitura e pesquisa na internet e no material bibliográfico disponibilizado em pdf; 
- resolução de exercícios de gramá ca elaborados em ambiente virtual e/ou disponibilizados em pdf;
- u lização de material  audiovisual elaborado pela professora e/ou disponível em canais da internet
(como vídeos de explicação teórica sobre a  língua espanhola, fragmentos de filmes, podcasts,  entre
outros);
- gravação de áudios e elaboração de texto em língua espanhola. 
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AVALIAÇÃO: 

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

-  Serão  consideradas  "cumpridas"  as  a vidades  de  produção  oral  executadas  durante  os  encontros
síncronos ou enviadas como gravação para a professora via  WhatsApp até a data estabelecia durante o
encontro;   
- Serão consideradas "cumpridas" as a vidades de exercícios grama cais, de compreensão audi va e leitora,
e de produção escrita entregues de acordo com o cronograma previsto. 

BIBLIOGRAFIA

DICIONÁRIOS:  

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA DE LA REAL ACADEMIA
https://dle.rae.es/

DICCIONADEL DEL ESPAÑOL DE MÉXICO
https://dem.colmex.mx/

WORDREFERENCE
https://www.wordreference.com/

LIVROS:  

ASOCIACIÓN  DE  ACADEMIAS  DE  LA  LENGUA  ESPAÑOLA,  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA. Nueva
gramática de la lengua española–– 3 tomos. Buenos Aires: Espasa, 2010.

DI TULIO, Ángela. Manual de gramática del español. Buenos Aires: Waldhuter, 2010.

KLEIN, Irene.  La narración. Buenos Aires: Eudeba, 2007.
ASOCIACIÓN  DE  ACADEMIAS  DE  LA  LENGUA  ESPAÑOLA,  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA. Nueva
gramática de la lengua española – Manual. Buenos Aires: Espasa, 2010.

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

DOMINGUEZ GARCÍA, Ma. Noemí. Organizadores del discurso. Madrid: Arcolibros, 2016.

FANJUL, Adrián (org.). Gramática y práctica de español para brasileños. São Paulo: Moderna, 2010.

SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado de Letras,
2011.

SITES E ARTIGOS SOBRE CINEMA E LITERATURA UTILIZADOS COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA ATIVIDADES DE PESQUISA,
COMPREENSÃO LEITORA E AUDITIVA,  AMPLIAÇÃO DE VOCABULÁRIO E ANÁLISE DA LÍNGUA ESPANHOLA EM DIFERENTES

GÊNEROS TEXTUAIS:

ARTIGOS

HUESO, Ángel Luis, “La biografía como modelo histórico-cinematográfico”, Revista de Historia 
Contemporánea, nº 22, 2001, pp. 97-115. Disponível em: 
https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/36164/30673  

MORAL, Javier. " La biografía fílmica como género", La biografía fílmica: actas del Segundo Congreso 
Internacional de Historia y Cine (2, 2010, Madrid)[cd-rom]. Gloria Camarero (ed.). Madrid: T&B editores, 
2011, pp. 262-275. Disponível em: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/11321#preview
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SÁNCHEZ NORIEGA, J., ""Construcciones fílmicas de personajes históricos en el cine español (2000-
2010)"" en: Communication and Society/Comunicación y Sociedad, vol. XXV, n. 2, 2012, pp.57-84. 
Disponível em https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/
36164/30673

Outros artigos sobre biogra ia fı́lmica: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=711302

EL PODCAST DEL CINE ESPAÑOL
https://open.spotify.com/show/77fc9kMP9zr8dRh686weN8

LONGAS E CURTAS EM ESPANHOL, ENTREVISTAS E PROGRAMAS SOBRE CINEMA
https://www.retinalatina.org/

CRÍTICA E COMENTÁRIOS SOBRE CINEMA
https://www.labutaca.net/

https://www.youtube.com/channel/UCeA7oRZpRTErt8Oql78ZcQw

https://www.elespanol.com/temas/cine_espanol/

DOCENTES PARTICIPANTES

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária

Andreia dos 
Santos Menezes

Letras Doutora Dedicação 
Exclusiva

40h

Greice de 
Nóbrega e 
Sousa

Letras Doutora Dedicação 
Exclusiva

40h

Neide Elias Letras Doutora Dedicação 
Exclusiva

40h

Rosângela A. 
Dantas de Oliveira

Letras Doutora Dedicação 
Exclusiva

40h

Silvia Etel 
Gutiérrez Bottaro

Letras Doutora Dedicação 
Exclusiva

40h

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS

Opção de organização semanal

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020

Semanas A vidades e carga horária Horas
/semana
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03 a 08/08
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 05/08/20)
− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:

2h30  -  leitura,  vídeos  de  explicação  grama cal  e  de
ampliação de vocabulário, prá ca de estruturas grama cais
e pronúncia.

4h

10 a 15/08
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 12/08/20)
− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:

2h30 - leitura, vídeos de explicação grama cal e ampliação
de  vocabulário,  prá ca  de  estruturas  grama cais  e
pronúncia.

4h

17 a 22/08
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 19/08/20)
− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:

2h30 - leitura, textos teóricos sobre a formação e o uso dos
passados em espanhol,  prá ca de estruturas grama cais e
pronúncia e ampliação de vocabulário.

4h

24 a 29/08
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 26/08/20)
− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:

2h30  -  vídeos  de  análise  dos  usos  dos  passados  em
espanhol,  produção  de  resumos  e/ou  sínteses  sobre  os
tópicos grama cais abordados, ampliação de vocabulário e
pronúncia.

4h

31/08 a 05/09 Pesquisa para elaboração do trabalho final:

Tempo  des nado  às  a vidades  assíncronas:  8h  (pesquisar
possibilidades de filmes ou séries, assis -los, pesquisar sobre sua
ficha  técnica,  crí cas  e  comentários,  pesquisar  sobre  as/os
escritores,  personalidades  e  compilar  informações  bibliográficas,
pesquisar sobre materiais  disponíveis na internet sobre os filmes
ou séries e personalidades tratadas - entrevistas, ar gos, etc.) 

8h

07 a 12/09
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 09/09/20)
− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:

3h30 - leitura, vídeos de explicação grama cal e ampliação
de  vocabulário,  prá ca  de  estruturas  grama cais  e
pronúncia.

5h

14 a 19/09
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 16/09/20) 5h
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− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:
3h30 - Entrega de a vidade avalia va - 16/09/20: gravação
da  leitura  de  um  fragmento  literário  e  entrega  via
WhatsApp; feedback e regravação (se necessário).

21 a 26/09
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 23/09/20)

-  discussão  que  pretende  retomar  cenas  dos  filmes
trabalhados no projeto "Charlas de Cineclub" ou de séries
discu das no projeto "Series en Cuarentena" para prá ca de
narração de acontecimentos (uso da plataforma Padlet para
construção de linha do tempo); 

− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:
3h30  -  Par cipação  em  uma  das  edições  do  "Charlas  de
Cineclub" ou do projeto "Series en Cuarentena".

5h

28/09 a 03/10 Entrega  de  a vidade  avalia va:  Apresentação  oral  da  biografia
trabalhada na produção escrita 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 30/09/20)
 (Alguns  alunos/as  apresentarão  seus  trabalhos  para  que
sejam discu dos no encontro virtual)

− Tempo des nado  à  realização  das  a vidades  assíncronas:
3h30  (Outras/os  alunas/os  gravarão  sua  apresentação  e
seus comentários e os disponibilizarão no Moodle da UC).

5h

05/10 a 10/10 Entrega de a vidade avalia va: Trabalho final - produção escrita:
 
− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data: 07/10/20) - 

resolução de dúvidas e orientações sobre o trabalho final
− Tempo des nado à realização das a vidades assíncronas: 3h

- finalização da escrita, formatação e entrega do trabalho 
escrito em word, via email.

4h

12/10 a 17/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 14/10/20) 
- encerramento;

− Tempo des nado à realização das a vidades assíncronas: 
2h30 - a vidade de revisão e autoavaliação; reformulação 
do trabalho final, caso necessário.

4h

Total de horas em ADE 52h

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


