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PROGRAMA DE DISCIPLINA  
 
 

Departamento Responsável: Depto de Línguas e 
Letras 

Curso: Licenciatura Letras Italiano EaD 

Docente: Erica Aparecida Salatini Maffia LINK do Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5021682547005489 

Disciplina: Estágio Supervisionado de Língua 
Italiana I 

Código: EAD 13.344       

 

Pré-requisito: Didática do Italiano 

Carga horária: 210h Crédito: 8 

 

 
 

Carga horária TEL 

Teórica  Estágio   

 30h 
 

180h  

 

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 para o ensino 
fundamental. 
 

 

Objetivos: 

Proporcionar uma formação docente crítica que dialogue com as perspectivas contemporâneas para o 
ensino de línguas estrangeiras e que contribua para o desenvolvimento da cidadania do docente em 
formação. Possibilitar a integração entre universidade e comunidade. 
Preparar os futuros docentes para que sejam capazes de atuarem em sala de aula de forma crítica- 
reflexiva, em diferentes contextos educacionais, demonstrando consciência da diversidade, 
respeitando as diferenças étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, 
de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras. 
Objetivos específicos: 
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Pesquisar e analisar os processos didáticos-pedagógicos; 
Selecionar e avaliar os conteúdos e materiais didáticos; 
Planejar unidades didáticas; 
Desenvolver projetos pedagógicos; 
Elaborar critérios de avaliação. 
Ministrar aulas de língua italiana 

 

 

Conteúdo Programático: 

SEMANAS 1 E 2 (01/03 a 16/03)  
Abordagens e Perspectivas contemporâneas para o ensino de línguas; 
Informações sobre o estágio  
Como montar um plano de aula  
Apresentação do projeto-proposta de estágio.  
 
SEMANAS 3 e 4 (17/03 a 30/03) 
Estratégias de leitura e de produção escrita em língua italiana; 
Proposta de atividade didática 
1°. Webconferência. 23/03 
 
SEMANAS 5 e 6  (31/03 a 13/04) 
O ensino do italiano e as tecnologias digitais; 
1ª. Atividade avaliativa: Apresentar o projeto-proposta de estágio. Entrega: 01/04. (20 pontos) 
 
SEMANAS 7 e 8  (14/04 a 27/04)  
Currículo escolar e planejamento de aulas; 
2.°. Atividade avaliativa: Montar um plano de aula. Entrega 14/04. (10 pontos) 
 
SEMANAS 9 e 10 (28/04 a 11/05)  
Materiais didáticos de línguas e suas interfaces; 
3°. Atividade avaliativa: Análise de um material didático. Entrega: 06/05. (20 pontos) 
2°. Webconferência. 04/05 
 
SEMANAS 11 e 12 (12/05 a 25/05)  
Avaliação escolar e ensino de línguas; 
4°. Tarefa avaliativa: Desenvolver uma unidade didática a partir da propsota de estágio a ser aplicada no 
estágio. Entrega 12/05. (20 pontos) 
 
SEMANAS 13 e 14 (26/05 a 08/06)  
Prática docente. Estágio. 
 
SEMANAS 15 e 16 (9/06 a 22/06) 
Elaboração de relatório de estágio docente. 
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SEMANAS 17 e 18 (23/06 a 07/07) 
Avaliação final: Relatório de estágio. Entrega até 07/07 (30 pontos) 
 
 
 

 
 

 

Metodologia: 

O curso prevê uma abordagem intercultural e uma metodologia participativa, a partir da interação entre 
professor e professores em formação. Serão feitas leituras de material teórico para auxiliar na reflexão 
sobre o ensino da língua estrangeira, na preparação de atividades práticas, planos de aula e materiais 
didáticos. As aulas que deverão ser ministradas pelos estagiários poderão ocorrer em ambientes virtuais 
de aprendizagem.   
 

Avaliação: 

O aluno será avaliado durante todo o processo de ensino-aprendizagem. As atividades de preparação de 
aula, planos de aula, materiais didáticos serão contadas como parte das atividades avaliativas. 

 

Bibliografia: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BALBONI, P. E. Le sfide di Babele – Insegnare le lingue nelle società complesse. Novara: UTET, 2012. 
CILIBERTI, A. Manuale di Glottodidattica. Perugia: La Nuova Italia, 1994. 
PICCHIASSI, M. Fondamenti di Glottodidattica. Perugia: Guerra, 1999. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALVAREZ, M. L. O.; SILVA, K. A. Linguística aplicada: múltiplos olhares. Campinas: Pontes, 2007. 
CILIBERTI, A. Glottodidattica – Per una cultura dell’insegnamento linguistico. Roma: Carocci editore, 
2013. 
JANFRANCESCO, E.; L’acquisizione dell’italiano L2 da parte di immigrati adulti. Roma: Edilingua, 2005. 
MOITA LOPES, L. P.(org.); Linguística Aplicada na modernidade recente. São Paulo: Parábola, 2013. 
PEREIRA, R. C.; ROCA, P. Linguística aplicada: um caminho com diferentes acessos. São Paulo: Contexto, 
2009. 

RAJAGOPALAN, Kanavillil. Por uma linguística crítica: linguagem, identidade e questão ética. São Paulo: 
Parábola, 2003. 

O cronograma do curso está disponível nos mapas de atividades. 

 

 

 


