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EMENTA:  
Vivências docentes na escola básica na forma de Assistente dos professores de espanhol.  

Participação em reuniões pedagógicas gerais e Conselhos de Classe. Estudo de questões 

metodológicas do ensino aprendizagem de L.E. Elaboração de planos de ensino e de materiais 

didáticos. Coleta de dados e desenvolvimento, implementação e avaliação de atividades de 

ensino-aprendizagem. Delineamento de um projeto de ensino.  

 

OBJETIVOS 

 Familiarizar-se com o trabalho pedagógico do professor de espanhol no ensino 

fundamental e médio. 

 Desenvolver uma postura filosófica crítica com relação ao trabalho pedagógico na 

escola. 

 Identificar dificuldades de aprendizagem e propor estratégias para superá-las.   

 Contribuir com atividades de aprendizagem que possam enriquecer complementar e 

solidificar o processo de aprendizagem de língua espanhola dos alunos.  

 Elaborar, implementar e avaliar atividades complementares e diferenciadas em turmas 

do ensino fundamental e médio. 

 Refletir sobre a aplicação de abordagens metodológicas para o ensino do espanhol como 

língua estrangeira.  

 Refletir sobre a relação teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem 

 Esboçar um projeto de ensino a ser desenvolvido no Estágio Supervisionado II. 

 Desenvolver as habilidades de compreensão e expressão, oral e escrita, em língua 

espanhola.  

 

CONTEÚDO/ ATIVIDADES 

 Acompanhamento e assistência ao professor de espanhol em sala de aula.  

 Orientação pedagógica aos alunos no processo de ensino e aprendizagem de espanhol.  

 Elaboração de atividades de aprendizagem. 

 Participações eventuais na prática docente para a implementação e avaliação de 

atividades complementares e diferenciadas. 

 Observação das discussões realizadas em reuniões pedagógicas gerais e Conselhos de 

Classe. 

 Introdução à Educação Especial 



 Discussão das relações teórico-práticas no processo de ensino-aprendizagem de LE 
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