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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:   
UCFE - 3940 - Língua Espanhola IV 

Carga Horária Total da UC:  

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 4 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 56 

Professora Responsável:  

Neide Elias 

Contato: 

neide.elias@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamento participante: Letras 

OBJETIVOS 

Gerais 
- Aprofundar o conhecimento do funcionamento da língua espanhola com a consolidação e a 

ampliação de conteúdos linguísticos-discursivos, pragmáticos e de reflexão sobre o funcionamento 
da língua.  

- Promover o desenvolvimento da compreensão e expressão oral e escrita por meio do trabalho com 
gêneros discursivos em que predominam sequências explicativas e argumentativas. 

- Estimular a capacidade de aprender-a-aprender e de responsabilizar-se pelo próprio aprendizado. 

Específicos 

Espera-se que ao término desta unidade curricular, o futuro docente possa: 
- produzir nos gêneros discursivos trabalhados, enunciados coerentes e adequados às respectivas 

necessidades comunicativas; 
- 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 com relação 

ao português brasileiro; 
- ter uma postura reflexiva sobre a diversidade linguística e cultural dos países de língua espanhola, 

de modo a construir uma visão livre de estereótipos e preconceitos;  
- aperfeiçoar o reconhecimento e produção de sons próprios do sistema fonético do espanhol com 

ênfase naqueles problemáticos para o falante do português; 
- consolidar o uso de estratégias para a compreensão de textos escritos ou orais em língua espanhola; 

-  conscientizar-se a respeito do processo de elaboração de um texto escrito, desenvolvendo estratégias 
próprias para gerenciar com autonomia as diferentes fases: preparação, elaboração e revisão. 
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EMENTA 

Introdução ao estudo das construções sintático-enunciativas com valor argumentativo e explicativo em 
língua espanhola. Análise das características de gêneros discursivos nos quais predominam a explicação e a 
argumentação, 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 explicação e a argumentação 

- Conectores argumentativos e de reformulação 

- Recursos explicativos 

- Construções adversativas  

- Introdução às construções concessivas 

- Construções condicionais  

- Discurso referido 

- Pretéritos Imperfecto y Pluscuamperfecto del Subjuntivo 

- Léxico relacionado ao âmbito das manifestações artísticas (cinema, artes plásticas etc) e ao do 
jornalismo (cartas do leitor, editoriais, artigos de divulgação científica etc), bem como à expressão de 
opiniões. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 
As atividades síncronas ocorrerão sempre no dia da semana destinado às aulas presenciais da UC, por meio 
de plataformas de videochamada (tais como Google Meet, Teams ou Zoom) ou de interação escrita (por 
exemplo, 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. A participação nesse tipo de atividade 
não será considerada como parte da avaliação, tampouco será de presença obrigatória por parte das/os 
discentes. Serão maiormente encontros para sanar dúvidas e no caso de que sejam trabalhados conteúdos, 
estes serão disponibilizados posteriormente para que possam ser acessados de forma assíncrona. 
 

● Atividades Assíncronas: 
Serão consideradas como horas de atividades assíncronas o tempo dispendido em: ler textos; como assistir 
vídeos e escutar materiais auditivos ou audiovisuais (tais como podcasts ou animações com apresentações 
digitais), que serão disponibilizados virtualmente às/aos discentes ou selecionados entre os que se 
encontram disponíveis gratuitamente na rede; produção escrita e oral; listas de exercícios; produção de 
audiovisual.  
Com base nesses materiais, serão propostas diferentes atividades (por exemplo: escrita de textos, produção 
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de arquivos de áudio e de vídeo, resposta a questionários, apresentação de seminários, elaboração de 
fichamentos) que serão realizadas por meio de diferentes interfaces (como email, fóruns virtuais, 
documentos do Google Docs - por exemplo, formulários, documentos, apresentações).    

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
O/A discente deve cumprir satisfatoriamente ao menos 75% das atividades e produções solicitadas para que 
a UC seja considerada cumprida.  
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GARCÉS, MARÍA DEL PILAR. LA ORACIÓN COMPUESTA EN ESPAÑOL: ESTRUCTURAS Y NEXOS. MADRID: VERBUM, 1994. 
MELONE, ENRIQUE; MENÓN, LORENA. TEMAS DE ESPANHOL: TEORIA E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS. SÃO PAULO: ATUAL, 2009. 
REYES, GRACIELA. LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA: ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO. MADRID: ARCOS/LIBROS, 1985.  

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Neide Elias Letras-Português/Espanhol Doutora DE 40 

 

 

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 

/seman
a 

1 03 a 08/08 
Tema: Apresentação da modalidade Atividades Domiciliares Emergenciais 
(ADE) para a UC de Língua Espanhola IV. 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 1 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min  

4 
 
 



                            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) 

 

 

2 10 a 15/08 
Tema: La explicación 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min  

6 

3 17 a 22/08 
Tema: La explicación y la argumentación 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 

4 24 a 29/08 
Tema: La argumentación 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 

5 31/08 a 05/09 
Tema: Discurso referido 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 1 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

4 

6 07 a 12/09 
Tema: Discurso referido y tiempos verbales 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 

7 14 a 19/09 
Tema: Discurso referido y tiempos verbales 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 
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8 21 a 26/09 Tema: Introducción a las  construcciones condicionales 

 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 

9 28/09 a 03/10 
Tema: Construcciones condicionales 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 1 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

4 

10 05/10 a 10/10 
Tema: Presentación de trabajos 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min  
Tempo destinado à leitura de textos teórico e/ou literário: 2 h 
Tempo destinado à interação com materiais de apoio preparados pelas 
docentes (PDFs e/ou materiais auditivos): 30 min  
Tempo destinado à realização de atividades: 1h30 min 
Tempo destinado a assistir vídeos: 30 min 

6 

11 10/10 a 17/10 
Tema: Finalização do curso/ Autoavaliação dos/as discentes e avaliação do 
curso 
 
Tempo destinado ao encontro síncrono: 1 h 30 min 

2 

 Total de horas em ADE 56h 

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

 

 


