
                            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) 

 

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:   
8267 - Estágio Supervisionado em Língua Espanhola I 

Carga Horária Total da UC: 80 horas 

Professor(a) Responsável:  

Andreia dos Santos Menezes/ Rosângela Dantas de Oliveira 

Contato: 

fund.espanhol.eflch@gmail.com 

rosangela.dantas@unifesp.br 

amenezes@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
A supervisão do estágio se dará por meio de atividades síncronas que ocorrerão por meio de plataformas de 
videochamada (tais como Google Meet, Teams ou Zoom) ou de interação escrita (por exemplo, os aplicativos  
Whatsapp ou Messenger) ou ainda de fóruns (como os disponíveis no Moodle ou em redes sociais) em horário 
de encontro pré-acordado entre alunas/os e professoras.  
Essas mesmas plataformas/aplicativos serão utilizadas para as interações com as coordenações ou com 
docentes de escolas/centros de línguas.  
Estão sendo consideradas como atividades síncronas as interações desenvolvidas como supervisão por meio 
dos aplicativos de troca de mensagens (WhatsApp ou Messenger) mesmo que se dê de forma não instantânea, 
mas sim distendida ao longo de um intervalo de tempo. 
 

● Atividades Assíncronas: 
Serão consideradas como horas de atividades assíncronas o tempo dispendido para a conclusão das atividades 
previstas na distribuição das horas de estágio elencadas ao final deste documento, quais sejam:  

- Entrevistas com coordenador_s e/ou professor_s de cursos/centros de línguas e elaboração de 
material de divulgação dessas entrevistas para postagem no blog/site Altavoz, projeto da área de 
Língua Espanhola e suas Literaturas    

- Observação de aulas oferecidas de forma não presencial 
- Análise de materiais/plataformas/aplicativos para ensino e construção de repositório comentado 

e/ou preparação de atividades para ensino de ELE com base em recursos digitais  
- Atividades extracurriculares 
- Relatório 
- Preparação de aulas/materiais do curso a ser oferecido no semestre 2 de 2020 

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação consistirá no cumprimento de todas as tarefas propostas para atividades assíncronas a fim de 
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concluir as 80 horas necessárias para a conclusão do estágio. 

A finalização do estágio também se conclui com a entrega das fichas de estágio preenchidas e devidamente 
assinadas pelos professores, coordenadores, diretores das escolas (para as atividades realizadas nas escolas).  
Excepcionalmente, devido às normas de distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19, poderão 
ser aceitas formas alternativas de comprovação de cumprimento das horas, sempre que acordadas 
previamente com todas as instâncias envolvidas.   

Conceito final da unidade curricular: cumprido/não cumprido 

BIBLIOGRAFIA 

Esta UC tem caráter sumamente prático e é oferecida conjuntamente com a UCFEL - 6322 - Fundamentos do 
Ensino de Língua Espanhola I. Assim, a bibliografia de Estágio Supervisionado de Língua Espanhola é a 
trabalhada em Fundamentos. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Andreia dos Santos 
Menezes 

Letras-Português/Espanhol doutora DE 40 

Rosângela Dantas 
de Oliveira 

Letras-Português/Espanhol doutora DE 40 

 

Distribuição das horas de Estágio Supervisionado de Espanhol - modalidade ADE 

 
Atividades 

 
Mínimo e máximo de horas* 

 

Entrevistas com coordenador_s e ou professor_s de cursos/ centros de 
línguas e elaboração de material de divulgação dessas entrevistas para 
postagem no blog/site Altavoz  

6 horas 

Observação de aulas oferecidas de forma não presencial e/ou participação 
com atividades.  

2 a 4  

Análise de materiais/plataformas/aplicativos para ensino e construção de 
repositório comentado e/ou preparação de atividades para ensino de ELE 
com base em recursos digitais  

15 a 20 

Atividades extracurriculares (*) 5 a 15 

Reuniões de supervisão e elaboração de relatório: 15 

Preparação de aulas/materiais do curso de espanhol a ser oferecido na 
modalidade não presencial no semestre 2 de 2020 

30 
 

* A soma da quantidade de horas cumprida em cada atividade deve perfazer um total de 80  

 
(*) Entende-se como atividades extracurriculares: sessões do projeto Charlas de Cineclub, exceto a do filme a 
ser usado na aula de Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola I; participação em atividades acadêmicas 
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ou de extensão (Congresso Acadêmico, Jornada Hispânica, atividades de monitorias) ou atividades livres 
(cursos curtos, palestras, debates, oficinas) relacionadas ao âmbito da Educação em geral ou ao universo 
hispanoparlante.  
 
 


