UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS - CCHN
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS – DLL

ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA
CÓDIGO: LET 12872
NOME DA DISCIPLINA: Estágio Curricular SupervisionadoIV(italiano) – Ensino Médio
CARGA HORÁRIA: 105 horas
EMENTA:
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-pedagógicos que ocorrem na escola
eemoutrosespaçoseducativos. A dimensão dos processosdeensino-aprendizagem e arelação teóricoprática
no
cotidiano
escolar:
concepção
de
currículo,
seleçãoeorganizaçãodeconteúdos;metodologiasdeensino;livrodidático, considerando a análise crítica de
seus textose o exame permanente da estruturação de seu conteúdo e avaliação da aprendizagem. Ação
docente, entendida como regência de classe, contendo a elaboração e a operacionalização de projetos
pedagógicos.
OBJETIVOS:

•

Introduzir o histórico da legislação brasileira a respeito do ensino de língua estrangeira (LE) na
Escola Básica (Ensino Médio): políticas linguísticas;

•

Analisar os macro parâmetros legais do estágio supervisionado na Universidade;

•

Distinguir as diferentes concepções de programas e planos de aulas: projeto pedagógico de
curso;

•

Contribuir para a seleção e organização de conteúdo de ensino-aprendizagem (material didático)
LE (italiano);

•

Propiciar estágio (de observação e regência de turmas) em ambientes educativos;

•

Fomentar a discussão sobre avaliação do ensino-aprendizagem em LE;

•

Refletir sobre as diferentes metodologias do ensino-aprendizagem de LE.

CONTEÚDOS:

1-Panorama histórico-conceitual do ensino-aprendizagem em língua estrangeira
1.1
1.2
1.3
1.4

Lei de Diretrizes e Bases – LDB
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
Projeto Pedagógico da Licenciatura Dupla Português/Italiano
Projeto Pedagógico (ou similar)do ambiente escolar no qual o estágio será feito.
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2- Estágio curricular obrigatório e supervisionado: teoria
2.1 Macros parâmetros do estágio supervisionado: resoluções da UFES
. 2.2 Definição de estágio como componente curricular obrigatório
2.3 Definição e elaboração de programa disciplina
2.4 Definição e elaboração de plano de aula
2.5 Definição e elaboração de relatório de atividades de estágio
3- Estágio curricular obrigatório e supervisionado: prática
3.1 Seleção e sequenciação dos conteúdos nocional-funcional e gramatical da LE
3.2 Definição da linha metodológica
3.3 Triagem do material didático
3.4 Descrição da abordagem avaliativa
METODOLOGIA:
1ª etapa: leitura e discussão de textos teóricos, planejamentos do estágio (programas e planos de aulas)
visitação do campo de estágio para coleta de dado e relatos das experiências vivenciadas;
2ª etapa: observação de aulas, oficinas de planejamento para a escolha de conteúdos e material
didático; apuramento das metodologias de ensino e avaliação a serem empregadas; relatos de vivências;
3ªetapa: regências (prática de ensino), resultados obtidos, relatório.
AVALIAÇÃO:
A avaliação será contínua e formativa. Visa identificar o andamento do estágio como transposição da
teoria aprendida na graduação para o campo de estágio. O desempenho será mesurado por meio de
notas atribuídas aos seguintes itens: 1) pontualidade e assiduidade às visitas ao campo de estágio; 2)
otimização da: concepção de programa e plano de aula; preparação da unidade didática a ser ensinada;
organização da avaliação; 3) regência de classe e 4) relatório circunstanciado.
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