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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: 

UCFP – 6314 –Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos II 

Carga Horária Total da UC:60 horas 

 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  

ProfessorasResponsáveis: 

Juliana Silva Loyola 

Vanda Mariada Silva Elias 

 

Contato: 

juliana.loyola@unifesp.br 

vanda.elias@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020  Semestre: 1º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras  

OBJETIVOS 

GERAIS: 

Refletir sobre fundamentos teórico-metodológicos do processo de ensino-aprendizagem de língua 
portuguesa e suas literaturas, considerando os aspectos relacionados a relação professor-aluno, 
letramentos, material didático, leitura, interdisciplinaridade e avaliação. 

ESPECÍFICOS: 

Problematizar as concepções de (multi)letramentos, material didático e avaliação dentro do contexto de 
ensino-aprendizagem de língua materna. 

Refletir sobre os papéis do professor e do aluno no processo de letramento literário, privilegiando -se as 
tensões e conexões entre a esfera subjetiva da leitura e a escolarização da literatura.  

Refletir sobre as relações entre Teoria Literária e ensino de Literatura, considerando-se instâncias próprias 
da tradição escolar: o material didático, a avaliação e a interdisciplinaridade.   

EMENTA 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS: (MULTI)LETRAMENTOS,MATERIAL DIDÁTICO E AVALIAÇÃO.  LETRAMENTO LITERÁRIO. 

O PROFESSOR E A MEDIAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA. O ALUNO COMO SUJEITO LEITOR DA OBRA LITERÁRIA. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. (MULTI)LETRAMENTOS 

2. MATERIAL DIDÁTICO: O QUE EXISTE E PODE EXISTIR. 

3. AVALIAÇÃO DE LEITURA E DE TEXTO: REFLEXÕES E PROPOSTAS. 

4. O PROFESSOR COMO SUJEITO LEITOR E COMO MEDIADOR DA LEITURA LITERÁRIA: LIMITES E 

CONVERGÊNCIAS 

5. LEITURA DE LITERATURA E ESTUDO DE LITERATURA: O ALUNO COMO SUJEITO LEITOR 

6. TEORIA LITERÁRIA, LETRAMENTO LITERÁRIO E ENSINO DE LITERATURA: CONJUNÇÕES E DISJUNÇÕES 

7. LITERATURA E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: MATERIAL DIDÁTICO, 

INTERDISCIPLINARIDADE E AVALIAÇÃO. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Atividades Síncronas:  
Serão realizadas reuniõespeloGoogle Meet, às terças- feiras, das 16h às 16h30 (turno vespertino) e 
das20h às  20h30 ( turno noturno), para atendimento a estudantes quanto às dúvidas referentes às 
leituras dos textos indicados;comentários gerais sobre as atividades realizadas; e supervisão de 
estágio.  

 

 Atividades Assíncronas: 
 

a) Visualização de aula gravada. As aulas serão gravadas pelas docentes responsáveis e postadas em 
ambiente do Google Classroom, para que possam ser assistidas no momento que melhor convier 
aos estudantes.  
 

b) Leitura de textos. Semanalmente, será indicado, para leitura e discussão, um texto base e serão 
feitas sugestões de leituras complementares. Os textos serão disponibilizados como material no 
Google Classroom.  

 
c) Realização de atividades. Será proposto um conjunto de atividades com base nos textos estudados.  

 
d) Visualização de comentários sobre as atividades realizadas pelos estudantes com base nas leituras 

recomendadas. As docentes disponibilizarão comentários acerca das atividades realizadas pelos 
estudantes como forma de conferir continuidade ao desenvolvimento do conteúdo programático.  
 

e) Supervisão de estágio. Semanalmente, serão dadas orientações aos estudantes sobre a realização 
do estágio que é vinculado à UC.   

 
 

AVALIAÇÃO: 

Para a avaliação final na UC, serão consideradas as atividades realizadas pelos estudantes, bem como a sua 
participação na UC, de modo geral.    
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime deTrabalho Carga Horária 

Juliana Silva Loyola Letras Doutora D.E. 40h 

Vanda Maria da Silva Elias Letras Doutora D.E. 40 h 

 

Cronograma dasATIVIDADES 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  Visualização da aula gravada (30 minutos)-  Retomada do 
semestre letivo; orientações sobre o plano de ensino, 
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Juliana/Vanda  metodologia, avaliação, cronograma  e supervisão de estágio.  

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 
dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 
 

 
 
 

1h 

10 a 15/08 

Vanda/Juliana 

 Leitura de textos (3horas) 

 Visualização da aula gravada (30 minutos)  

 Realização das atividades (2horas) 
 Reuniãosíncrona pelo Google Meet,para esclarecimento 

dúvidas dos alunos (30 minutos)  

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos) 

 Supervisão de estágio (30 minutos) 
 

 
 
 
 

7h 

17 a 22/08 

Juliana/Vanda 

 

 

 Leitura de textos (3 horas) 
 Visualização da aula gravada (30 minutos)  

 Realização das atividades (2 horas)  

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 
dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 

 
 
 
 

7h 

24 a 29/08 

Vanda/Juliana 

 
 

 Leitura de textos (3 horas) 

 Visualização da aula gravada (30 minutos)  
 Realização das atividades (2 horas)  

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 
dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 
 

 
 
 
 
 

7h 

31/08 a 05/09 

Juliana/Vanda 

 

 Leitura de textos (3 horas) 

 Visualização da aula gravada (30 minutos)  

 Realização das atividades (2 horas)  
 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 

dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 

 
 
 

7h 



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) 

 

07 a 12/09 

Vanda/Juliana 

 

 Leitura de textos (3 horas) 

 Visualização da aula gravada (30 minutos)  

 Realização das atividades (2 horas)  
 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 

dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 

 
 
 
 
 

7h 

14 a 19/09 

Juliana/Vanda 

 

 Leitura de textos (3 horas) 
 Visualização da aula gravada (30 minutos)  

 Realização das atividades (2 horas)  

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 
dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 

 
 
 
 
 

7h 
 
 
 

 

21 a 26/09 

Vanda/Juliana 

 

 Leitura de textos (3 horas) 

 Visualização da aula gravada (30 minutos)  
 Realização das atividades (2 horas)  

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para esclarecimento 
dúvidas dos alunos (30 minutos) 

 Visualização de comentáriosdas docentes sobre atividades 
realizadas pelos alunos (30 minutos)  

 Supervisão de estágio (30 minutos)  
 

 
 
 

7h 

28/09 a 03/10 

Juliana/Vanda  

 

 Visualização da aula gravada (30 minutos) – Encerramento da 
UC. 

 Reuniãosíncrona pelo Google Meet, para considerações gerais 
acerca da experiência da ADE(30 minutos) 

 Supervisão doestágio curricular vinculado à UC (1 hora) 
 

 
 
 

2h 
 
 

Total de horasem ADE 52h* 

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

 

*Observação: o número de horasindicadorefere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h, com duas 
aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em 16/03/2020.  
 
 


