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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. 
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Conteúdo Programático   

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  

Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, 
ressaltaremos a importância da mediação da professora nas situações de ensino-
aprendizagem e do envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos (as) e 
professora possam discutir sobre as principais questões que norteiam a disciplina. Nesse 
sentido, serão consideradas como metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professora e alunos (as); 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre 
perguntas previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para 
estudo); 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos escritos. 

Provas individuais e trabalhos em grupo. 

 

 Obs. Caso haja quaisquer mudanças em relação às orientações legais da universidade 
devido o contexto de Pandemia, a metodologia poderá ser alterada no que tange as 
aulas presenciais.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e 
empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o 
compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e/ou em duplas e trabalhos. Nesse 
sentido o (a) aluno (a) deverá se comprometer com: 
      -     Frequência nas aulas da disciplina (75%);   
      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 
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- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 
discussões em aula; 

- 02 Avaliações escritas (provas escritas) sobre os principais aspectos discutidos no 
decorrer das aulas, valendo 10,0 pontos. 

-     01 trabalho escrito em grupo valendo 10,0 pontos. 
A média será a somatória das três avaliações escritas (provas e trabalho), dividido por três. 

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.  

 

Cronograma  
Início do semestre letivo: 18/04/2022 
Término do semestre letivo: 18/08/2022 

 

Abril:  
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. 

 

Maio: 
Continuação da Unidade I e Unidade II: Métodos de Alfabetização: 

 Métodos de Alfabetização: Sintético, Analítico e Misto. 
 Possibilidades e Problematizações acerca dos métodos de alfabetização.  
 1ª Avaliação escrita. 

 

Junho: 
     Unidade III: Letramento e Alfabetização 

 O que é Letramento? 
 O que é Alfabetização? 
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Julho: 
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. 
 2ª Avaliação escrita. 

 

Julho e Agosto:  
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO (TRABALHO EM GRUPO). 

 

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 três avaliações escritas (provas e trabalho), dividido por três. 
 

Professora Responsável: Rita de Cassia Cristofoleti. 
 

 

 

 


