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PROGRAMA DE DISCIPLINA  
 
 

Departamento Responsável: Departamento de 
Línguas e Letras 

Curso: Licenciatura Letras Italiano EaD 

Docente: Igor Porsette LINK do Lattes: 

Disciplina: EaD 13334 – Didática da Língua Italiana 

Pré-requisito: Língua Italiana 5 

Carga horária: 60h Crédito: 4 

 

 
 

Carga horária TEL 

Teórica  Exercício  Laboratório 

 60h 
 

  

 

Ementa: 

As relações entre educação e didática. Questões atuais do ensino de língua estrangeira. Projeto 
pedagógico da escola e trabalho docente; Cotidiano da escola e da sala de aula: as relações entre 
professores, alunos e outros sujeitos do processo educativo. Planejamento de ensino: modalidades de 
trabalho pedagógico e planos de ensino. Objetivos e conteúdos de ensino. Estratégias de ensino-
aprendizagem. Avaliação da aprendizagem: critérios e instrumentos. 
 

 

Objetivos: 

Compreender questões pertinentes à didática geral e, mais especificamente, à didática de língua 
estrangeira; 
Compreender, identificar e refletir sobre as principais metodologias e abordagens de ensino de línguas 
estrangeiras;  
Refletir sobre o cotidiano da sala de aula de língua estrangeira e seus atores;  
Elaborar plano de ensino com objetivos pré-estabelecidos; 
Compreender e aplicar métodos avaliativos sobre os resultados da aprendizagem a partir dos planos 
estabelecidos. 

 

 

 

Cronograma e Conteúdo Programático: *Este cronograma pode sofrer alterações de acordo com as necessidades dos alunos 

e/ou do professor. 
Ao longo do semestre faremos 02 (duas) tarefas com o valor de 20 (vinte) pontos cada, nas seguintes datas: 
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1ª tarefa:   09/set/2020 
2ª tarefa:   11/nov/2020 
 
Ao longo do semestre faremos 02 (duas) provas com o valor de 30 (trinta) pontos cada, nas seguintes datas: 
1ª prova: 22 de outubro de 2020 
2ª prova: 10 de dezembro de 2020 
 
SEMANAS 1 E 2 (05/08 a 19/08) 

- Línguística Aplicada e a sala de aula (Parte 1) 
 
SEMANAS 3 E 4 (19/08 a 02/09) 

- Línguística Aplicada e a sala de aula (Parte 2) 
- Como se aprende uma língua estrangeira? (parte 1) 
- Metodologia e abordagens de ensino de LE (parte 1) 

 
SEMANAS 5 E 6 (02/09 a 16/09) 

- Como se aprende uma língua estrangeira? (parte 2) 
- Metodologia e abordagens de ensino de LE (parte 2) 
- 1ª. atividade avaliativa (valor 20 pontos) – 09/09/2020 

 
SEMANAS 7 E 8 (16/09 a 30/09) 

- Como aprender e ensinar Língua estrangeira na atualidade (parte 1) 
- Múltiplas Inteligências (parte 1) 

 
SEMANAS 9 E 10 (30/09 a 21/10) 

- Como aprender e ensinar Língua estrangeira na atualidade (parte 2) 
- Múltiplas Inteligências (parte 2) 

 
SEMANAS 11 E 12 (21/10 a 04/11) 

- Avaliação de aprendizagem 
- Elaboração de Plano de Ensino (parte 1) 
- 1ª. Web – 20/10/2020 
- 1ª Prova: 22/10/2020 (valor 30 pontos) 

 
SEMANAS 13 E 14 (04/11 a 18/11) 

- Elaboração de Plano de Ensino (parte 2) 
- Elaboração de Unidade didática 
- 2ª. atividade avaliativa (valor 20 pontos) – 11/11/2020 

 
SEMANAS 15 E 16 (18/11 a 02/12) 

- Adaptação de material didático 
- 2ª. Web – 08/12/2020 
- 2ª Prova: 10/12/2020 (valor 30 pontos) 
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PROVAS FINAIS: DE 11/12 a 14/12) 

 

Metodologia: 

As aulas serão dadas de forma expositiva utilizando textos teóricos e/ou vídeos e os alunos poderão fazer 
resumos e resenhas de alguns textos e/ou vídeos, a fim de refletirem sobre a teoria em tela.  
 
Serão utilizados textos teóricos e exercícios práticos (a escolha do professor), bem como recursos visuais 
como vídeos da internet, áudios, além de material autêntico de leitura dos mais variados meios de 
comunicação para adaptações à prática docente. 
 

Avaliação: 

O aluno será avaliado durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Serão feitos testes para avaliar a 
aquisição de pontos específicos através das habilidades de leitura e escrita. 

 

Bibliografia: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BETTONI, C. Imparare un´altra lingua. Lezioni di linguistica applicata. Roma-Bari: Laterza, 2001. 

CILIBERTI, A. Manuale di Glottodidattica. Firenze: La Nuova Italiana, 1994. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FREDDI, G. Glottodidattica. Torino: Utet Libreria, 2002. 
MARAGLIANO, R. Nuovo manuale di didattica. Roma-Bari: Laterza, 2008. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
possível.  Campinas, SP: Papirus, 2002. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998. 

COLLA, Giancarlo. Con lo sguardo di chi insegna. Torino: Franco Angeli, 2016. 

 

 

 

 


