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Pré-requisito: Didática Carga Horária Semestral: 60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0  

Ementa: Linguagem, definições e conceitos. Linguagem enquanto produto e produtor de cultura. 
Linguagem oral, escrita, visual, sonora, expressiva. Leitura do mundo. Linguagem e conhecimento. 
Estudo dos fundamentos conceituais e orientações metodológicas para a alfabetização de 
crianças, jovens e adultos. Processos de aprendizagem da leitura e da escrita: diferentes 
concepções. A atuação do professor como facilitador do processo de aquisição da leitura e da 
escrita do aluno.  

 

Objetivos Específicos   

1. Contribuir para o processo de formação dos futuros professores, destacando e 
problematizando noções relativas à linguagem, à alfabetização e aos métodos utilizados no 
ensino da leitura e da escrita; 

2. Enfatizar a prática pedagógica para o trabalho com a linguagem; 
3. Discutir e problematizar as várias teorias que norteiam a prática pedagógica no trabalho com 

a alfabetização; 
4. Planejar propostas de trabalho com alfabetização, leitura e produção de textos a partir de 

alguns modelos de referências; 
5. Perceber a importância da linguagem para o desenvolvimento das crianças, jovens e adultos 

para o aprendizado da leitura e da escrita visando o desenvolvimento dessas habilidades 
como práticas simbólicas (e interativas) constitutivas dos sujeitos; 

6. Realizar discussões teórico-práticas entre os alunos-professores e documentar experiências 
relevantes. 

 

Conteúdo Programático   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

Unidade I: Relações entre aprendizagem e desenvolvimento na apropriação da escrita: 
 Interação social e linguagem: concepção teórica e implicações teórico-práticas para a leitura 

e escrita. 
 Teorias sobre os processos de aquisição da escrita – FERREIRO, LURIA e VIGOTSKI. 
 As relações entre linguagem, desenho e escrita. 

 
     Unidade II: Métodos de Alfabetização: 

 Métodos de Alfabetização: Sintético, Analítico e Misto. 
 Possibilidades e Problematizações acerca dos métodos de alfabetização. 

      
     Unidade III: Letramento e Alfabetização: 

 O que é Letramento? 
 O que é Alfabetização? 
 
Unidade IV: Leitura e Escrita como processo discursivo: 
 O papel social da escrita. 
 As relações da criança com a escrita.  
 Leitura e escrita como processos de interação verbal. 

 

Metodologia   

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas de forma síncrona 
por meio de plataformas digitas (google classroom e google meet) ou outras que se 
mostrarem relevantes ao longo do processo de desenvolvimento das aulas. Serão realizados 
debates, discussões e exposições de conceitos. O percentual mínimo de aulas síncronas não 
será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total da disciplina conforme o 
artigo 5º da resolução nº 56/2020 CEPE – UFES sobre o ensino EARTE*. 

 As aulas síncronas acontecerão às segundas–feiras das 18h30 às 20h30. 
 As aulas assíncronas acontecerão às quartas-feiras das 20h30 às 22h30, momento em 

que os alunos deverão realizar as atividades avaliativas da disciplina. 
 De forma assíncrona, os alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, realização 

de estudos dirigidos em grupo ou individualmente referentes aos objetos de discussão da 
modalidade síncrona como também atividades de elaboração e produção de textos escritos e 
trabalhos valendo nota 10,0.  

 Utilizaremos textos para discussão das aulas disponíveis na plataforma virtual google 
classroom. 

 Serão disponibilizados os slides e material das aulas síncronas aos alunos. 
 

 Obs. *Caso haja quaisquer mudanças em relação às orientações legais da universidade para 
o retorno de aula híbrida e/ou presencial, a metodologia poderá ser alterada no que tange as 
aulas presenciais.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

De acordo com a orientação normativa 01 de 25 de agosto de 2020, a avaliação será contínua tendo 
em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e empenho nas atividades síncronas e 
assíncronas; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas de modo síncrono; o 
compromisso e a assiduidade com a entrega das atividades elaboradas de maneira assíncrona; 
avaliações individuais e trabalhos. Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se comprometer com: 
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      -  Frequência de 75% do conjunto das aulas e das atividades planejadas para a disciplina 
(segundo o artigo 8º da resolução 56/2020);   
      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula (aulas síncronas e assíncronas); 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 
discussões em aula (através dos chats e perguntas em aula síncrona); 

- 01 Avaliação escrita (portfólio) sobre os principais aspectos discutidos no decorrer 
das aulas, valendo 10,0 pontos. O texto será construído ao longo do semestre a partir 
das atividades elaboradas nas aulas assíncronas – Entrega do texto a partir de 
20/09/2021 a 29/09/2021. 

- 01 trabalho teórico-prático relacionado à atividades de alfabetização realizado em 

dupla ou individualmente valendo 10,0 pontos e entregue a partir de 06/09/2021 a 

27/09/2021. 

A média será a somatória das duas avaliações escritas, dividido por dois. 

Bibliografia básica   

1.FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 
Cortez, 1996.  

   2. SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  

3. TEBEROSKY, Ana; COLOMER, Teresa. Aprender a ler e a escrever: uma proposta 
construtivista. Porto Alegre: Artmed, 2003.   

 

Bibliografia complementar   

1.FERREIRO, E. & TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1985.  

2. FERREIRO, E. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez,1994. 

3. VYGOTSKI, L. S, LURIA, A. R. & LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. São Paulo: Ícone/Edusp, 1988.  

4. CARVALHO, M. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2005.  

5. MICOTTI, M. C. O. (Org.). Alfabetização: o trabalho em sala de aula. Rio Claro: Instituto de 
Biociências – UNESP, 2000.  

 

Observação: Algumas bibliografias digitais serão incluídas no desenvolvimento das aulas on line e 
serão disponibilizadas aos alunos através dos meios digitais, no google classroom. Serão incluídas 
produções acadêmicas de reconhecida relevância na área de conhecimento da disciplina. 

 

Cronograma  

14/06: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Apresentação do plano de ensino que será desenvolvido 
durante o semestre e discussão sobre a metodologia das aulas síncronas e assíncronas e o 
processo de avaliação. 
 
16/06: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Organização dos textos e leituras para o início das 
aulas de 2021/1. 
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21/06: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Discussão sobre os estudos de Emília Ferreiro sobre o 
processo inicial de alfabetização das crianças. Discussão através de slides que serão 
disponibilizados aos alunos. 
 
23/06: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): ATIVIDADE DE ANÁLISE DAS ESCRITAS DE 
CRIANÇAS E A RELAÇÃO COM OS ESTUDOS DE EMÍLIA FERREIRO. A atividade será 
encaminhada aos alunos via e-mail e disponibilizada no google classroom. 

 

28/06: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Correção da atividade realizada na aula assíncrona do dia 
23/06. 
 
Início da discussão do tema: A construção da escrita pela criança – Contribuições da 
abordagem Histórico – Cultural: Luria e Vigotski.  

 

30/06: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: Destaque as convergências e 
divergências entre os estudos de Ferreiro e Luria quanto ao: 

 Objetivo de suas pesquisas (o que queriam investigar?); 

 Como concebem as relações da criança com a escrita? Quais são as fases de elaboração da 
escrita propostos por esses autores? 

 O papel do adulto (professor) e do meio no processo de alfabetização das crianças; 

 As relações entre desenvolvimento e aprendizagem (a compreensão de como a criança 
aprende a linguagem escrita e se desenvolve ou vice-versa). 

 

05/07: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Convergências e divergências entre os estudos de 

Ferreiro, Luria e Vigotski. Slides explicativos sobre a temática. 

 
07/07: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: Destaque as convergências e 
divergências entre os estudos de Ferreiro e Luria quanto ao: 

 Objetivo de suas pesquisas (o que queriam investigar?); 

 Como concebem as relações da criança com a escrita? Quais são as fases de elaboração da 
escrita propostos por esses autores? 

 O papel do adulto (professor) e do meio no processo de alfabetização das crianças; 

 As relações entre desenvolvimento e aprendizagem (a compreensão de como a criança 
aprende a linguagem escrita e se desenvolve ou vice-versa). 

 

12/07: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Explicação da atividade teórico/prática - Elaboração de 
um material didático (jogo) + atividades de alfabetização (sequência didática), valendo 10,0 pontos. 
Livros de Literatura Infantil disponíveis em: http://www.dominiopublico.gov.br/ 
 
14/07: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade: Início da elaboração do trabalho teórico-
prático. 

 

19/07: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Temática da aula: Métodos de Alfabetização: Sintético, 

Analítico e Misto. 

Início da discussão: História dos métodos de alfabetização no Brasil, de Maria do Rosário Longo 
Mortatti. 
Texto disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf 
 
21/07: 20h30 às 22h30 (Aula assíncrona): Atividade do portfólio: Conceitue o que é Método 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf
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Sintético (marcha sintética), Analítico (Método da palavração) e Método Misto e dê exemplos com 
relação ao uso desses métodos e as práticas de alfabetização. 
Elaboração do trabalho teórico-prático. 

26/07: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Discussão da Política Nacional de Alfabetização – PNA 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna_final.pdf 
 
28/07: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: A partir da leitura do texto, 
destacar: 

 Como o PNA entende o processo de alfabetização? 

 Qual metodologia propõe? 

 Quais aspectos você destaca como relevantes no documento para ser debatido em aula? 
 
Elaboração do trabalho teórico-prático. 

 

02/08: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Discussão sobre os processos de Letramento e 
Alfabetização. 
Texto: SOARES, M.  Letramento e Alfabetização: As muitas facetas. Revista Brasileira de 

Educação, Jan /Fev /Mar /Abr 2004 n. 25, 2004.pp. 1-17. 
Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf 
 
04/08: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: Assistir a palestra ministrada pela 
Magda Soares no youtube da Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN sobre 
ALFABETIZAÇÃO. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UnkEuHpxJPs 
Destacar e refletir para discutir na aula síncrona do dia 09/08: 

 Qual a relação do processo de alfabetização com a consciência fonológica e o 
desenvolvimento da consciência grafofonêmica? 

 Como é possível pensar e relacionar a alfabetização da criança com os usos da escrita e os 
gêneros textuais? 

 

Elaboração do trabalho teórico-prático. 

 

09/08: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Discussão sobre os processos de Letramento e 

Alfabetização. 

Desenvolvimento da consciência fonológica: uma proposta de trabalho com o gênero trava-língua de 
autoria de Luci Piletti Niedermayer, Carmen Teresinha Baumgartner, Clarice Cristina Corbari. 
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/34667 
 
11/08: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: Analisar as propostas de 
atividades do texto buscando estabelecer uma interrelação teórica para a construção das atividades 
a serem desenvolvidas em sala de aula. Essa análise/reflexão servirá de base para construção do 
trabalho teórico-prático. 
 

Elaboração do trabalho teórico-prático. 

 

16/08:  18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Discussão do texto: O processo de Alfabetização no 
contexto do ensino fundamental de 9 anos de autoria de Ceris Salete Ribas da Silva (cap. 2) 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7840-2011-lingua-

 

http://portal.mec.gov.br/images/banners/caderno_pna_final.pdf
https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/34667
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7840-2011-lingua-portuguesa-capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192
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portuguesa-capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192 
 
18/08: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Atividade do portfólio: Analisar as propostas de 
atividades do texto discutido na aula do dia 09/08 buscando estabelecer uma interrelação teórica 
para a construção das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Essa análise/reflexão 
servirá de base para construção do trabalho teórico-prático. 
 

Elaboração do trabalho teórico-prático. 

23/08: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Término das discussões sobre letramento e alfabetização. 

Esclarecimentos de dúvidas.  

 
25/08: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Elaboração do trabalho teórico-prático sobre atividades 
de alfabetização. Continuação da elaboração das atividades do portfólio. 

 

30/08: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Temática da aula: Leitura e Escrita como processo 
discursivo. 
Discussão do texto: Discutindo pontos de vista de Ana Luiza Bustamante Smolka.  
 
01/09: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Elaboração do trabalho teórico-prático sobre atividades 
de alfabetização. Continuação da elaboração das atividades do portfólio. 

 

06/09: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Apresentação do trabalho teórico-prático sobre 
atividades de alfabetização. 
Início da entrega do trabalho teórico-prático. 
 
08/09: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Elaboração do trabalho teórico-prático sobre atividades 
de alfabetização. Continuação da elaboração das atividades do portfólio. 

 

13/09: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Apresentação do trabalho teórico-prático sobre 
atividades de alfabetização. 
 
15/09: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Elaboração do trabalho teórico-prático sobre atividades 
de alfabetização. Continuação da elaboração das atividades do portfólio. 

 

20/09: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Apresentação do trabalho teórico-prático sobre 
atividades de alfabetização. 
Início da entrega das atividades do portfólio. 
 
22/09: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Elaboração do trabalho teórico-prático sobre atividades 
de alfabetização. Continuação da elaboração das atividades do portfólio. 

 

27/09: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Apresentação do trabalho teórico-prático sobre 
atividades de alfabetização. 
Prazo final para a entrega do trabalho teórico-prático. 
 
29/09: 20h30 às 22h30 (Aula Assíncrona): Término das atividades avaliativas para entrega. Prazo 
final para a entrega do portfólio. 

 

04/10: 18h30 às 20h30 (Aula Síncrona): Devolutiva dos trabalhos realizados. Médias finais. 
Avaliação geral da disciplina. 

 

13/10: Prova final.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7840-2011-lingua-portuguesa-capa-pdf&category_slug=abril-2011-pdf&Itemid=30192
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OBS:  
1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para atender às necessidades 
didático-pedagógicas dos (as) alunos (as). 
2) A média será a somatória das duas avaliações escritas, dividido por dois. 
 

Professora Responsável  
Rita de Cassia Cristofoleti. 

Siape: 2326822 

 

 

 


