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Créditos:

04

Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício Laboratório

60 - -

Ementa:
Concepções a respeito de língua/linguagem. O ensino da Língua Portuguesa.
Processos envolvidos na aquisição da língua oral e da língua escrita. O texto como
unidade de significação por excelência. Operação e reflexão sob a Língua
Portuguesa. Gêneros discursivos. Processos enunciativos. Atividade de produção
de textos nas séries iniciais. Sequências didáticas

Objetivos Específicos

1. Ampliar os conceitos e estudos sobre Língua, linguagem, ensino e aprendizagem;
2.Possibilitar a discussão dos conteúdos básicos e diretrizes oficiais para o ensino de
língua e a interface Língua e o seu uso social;
3. Conhecer o processo de aquisição de língua escrita e o desenvolvimento da
leitura;
4. Discutir o ensino de língua e as noções conceituais de Gêneros e tipos textuais;
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5. Identificar os conceitos de texto, dentro dos estudos linguísticos contemporâneos,
e reconhecer a escrita enquanto atividade processual;
6. Discutir o Ensino de língua e a interface com a literatura e o livro didático nesse
processo;

Conteúdo Programático

Língua, Texto e interação

1.1 linguagem, língua e interação
1.2 língua: conhecimento e atividade
1.3 língua: mudança e variação
1.4 afinal, “o que quer, o que pode essa língua
1.5 texto e atividade discursiva

Leitura como processo

2. O que é leitura?
2.1. O texto escrito
2.2 As ações do leitor
2.3. atitudes e valores de um leitor
2.4. Ensinando a compreender: desenvolvimento as práticas sociais de leitura de
diversos gêneros

Procedimentos de ensino: seleção e realização de atividades em sala de aula

3 Princípios metodológicos implicados nos procedimentos de ensino da Língua
Portuguesa via gêneros textuais
3.1 Retrospectiva: os referenciais teóricos na história recente do campo da leitura e
escrita
Metodologia

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas,
leituras e análises de textos, projeção de vídeos e sua relação com as manifestações
linguísticas e literárias; atividades realizadas em grupo e individualmente para
aprofundamento dos temas abordados.
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção,
os pesos conferidos a cada instrumento)

A avaliação privilegiará o processo de desenvolvimento da disciplina, visando
possibilitar o crescimento mútuo dos alunos e professor, numa troca constante por
meio da mediação e apropriação do conhecimento, constituindo-se também nas
seguintes atividades:
a) Atividades escritas: resumos, resenhas, exercícios individuais e em grupo
b) Seminário/s
c) Prova/s escrita/s

Bibliografia básica

ABAURRE, M. Cenas de aquisição de escrita: o sujeito e o trabalho com o texto.
Campinas: ALB e Mercado de Letras, 2003.
BATISTA, A. A. G. O texto escolar: uma história. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica,
2004. (Coleção Linguagem e Educação)
BATISTA, Antônio Augusto Gomes; VAL, Maria da Graça Costa (Orgs.). Livros de
alfabetização e de português. Belo Horizonte: Ceale; Autêntica, 2004. 240p.
(Coleção Linguagem e Educação)

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e
que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o
conteúdo programático a ser desenvolvido)

ANDRADE, L. T. de. Professores-leitores e sua formação. Belo Horizonte: Ceale;
Autêntica, 2004.
ANTUNES, I. Aula de português: encontro e interação: São Paulo: parábola Editorial,
2003.
BASTOS, L. K. Coesão e coerência em narrativas escolares. São Paulo: Martins
Fontes, 1998.
ZILBERMAN, R. (Org.) Leitura em crise na escola: as alternativas do professor.
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.
PERRONI, M. C. Desenvolvimento do discurso narrativo. São Paulo: Martins
Fontes, 1992. 247p.
PAIVA, A. (Orgs.). Democratizando a leitura: pesquisas e práticas. Belo Horizonte:
Autêntica, 2004.
SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica,
1999.
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos
nas aulas)

Etapa 1 - Eixo temático: Concepções a respeito de língua/linguagem. O ensino da
Língua Portuguesa. Processos envolvidos na aquisição da língua oral e da língua
escrita

Etapa 2- Eixo temático: O texto como unidade de significação por excelência. Operação
e reflexão sob a Língua Portuguesa. Gêneros discursivos. Processos enunciativos

Etapa 3- Eixo temático: Atividade de produção de textos nas séries iniciais.
Sequências didáticas

Professor responsável: ______________________________________
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