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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 

 
CÓDIGO: LET11380 
NOME DA DISCIPLINA: - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV (ESPANHOL)  
CARGA HORÁRIA: (105 h, OBR, T:0 E:0 L:105)  
 
EMENTA: 
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-pedagógicos que ocorrem na escola e em 
outros espaços educativos. A dimensão dos processos de ensino-aprendizagem e a relação teórico-
prática no cotidiano escolar: concepção de currículo, seleção e organização de conteúdos; metodologias 
de ensino; livro didático, considerando a análise crítica de seus textos e 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. Divididos os Estágios 
Supervisionados I e II entre a orientação para o ensino fundamental e para o ensino médio.  
 

OBJETIVOS: 
 

 Analisar criticamente os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares 
Nacionais, do Ministério da Educação, no que concerne ao ensino de Línguas 
Estrangeiras/Adicionais; 

 Empreender o estudo crítico do Currículo Básico da Escola Estadual, da Secretaria de Educação 
do Espírito Santo, que trata das Línguas Estrangeiras Modernas (Língua Espanhola). 

 Vivenciar o cotidiano escolar, registrando a prática docente da Língua Espanhola no Ensino 
Médio, fundamentando teórica e metodologicamente os processos e procedimentos de ensino-
aprendizagem e avaliação em Língua Espanhola no Ensino Médio e problematizando a prática 
docente nas escolas objeto de observação; 

 Analisar os materiais didáticos de Língua Espanhola adotados pela escola (pela SEDU) no 
Ensino Médio considerando sua adequação às orientações dos Parâmetros curriculares 
nacionais; 

 Elaborar materiais com vistas ao planejamento e regência de aulas (laboratório de prática 
pedagógica) de Língua Estrangeira Espanhola para o Ensino Médio; 

 

CONTEÚDOS: 
 

 PARTE TEÓRICA 

 Leitura e discussão: a) Os documentos oficiais relativos à Língua Espanhola:   PCNs, 
Orientações Curriculares Currículo Básico Comum. Área de Linguagens e Códigos – Língua 
Estrangeira Moderna. 

 b)   1) BARROS, Cristiano Silva de; COSTA, Elzimar Goettenauer de Marins (Org.).  Espanhol: 
ensino médio; 2) ALONSO,Encina. Soy professor/a 1: Aprender a enseñar; 3) ROJO & MOURA. 
Multiletramento na escola e 4) FREIRE, Paulo.  Educação como prática da liberdade  

 
 

 PARTE PRÁTICA 
 Aproximação à Escola- Observação de regência  
 Planejamento e preparação de sequência didática / do projeto de ensino  
 Planejamento e desenvolvimento, a partir das leituras realizadas no decorrer do período e de 

acordo com a equipe pedagógica da escola receptora, de pesquisa e de sequência didática. 
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METODOLOGIA: 
Aulas expositivas dialogadas com a partir da leitura prévia dos diferentes textos teórico/críticos 
discutidos, trabalhos em grupos e individuais orais e escritos, vivência de situações de planejamento / 
avaliação, leitura e discussão da bibliografia recomendada. 

AVALIAÇÃO: 
O aluno será avaliado por sua participação nas discussões acerca dos temas propostos no programa, 
pela elaboração de resenhas acerca dos textos indicados e pela apresentação dos relatórios 
concernentes à atuação junto à escola receptora 
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