
30/11/2020 https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=472766

https://sipac.ufsj.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=472766 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
DEPARTAMENTO DE LETRAS, ARTES E CULTURA

 
 

PLANO DE CURSO Nº 215 / 2020 - DELAC (12.21) 
 
Nº do Protocolo: 23122.021608/2020-49

São João Del-rei-MG, 20 de novembro de 2020.

 
PLANO DE ENSINO

(RESOLUÇÃO/CONEP nº 12, de 04/04/2018)

COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS

Disciplina: ECSP - PRÁTICAS DE
LINGUAGEM NO ENSINO DE PORTUGUÊS Períodos:

2º Período de Ensino Remoto Emergencial

Currículo:
2020

Docente: Prof. José Antônio Oliveira de
Resende

Unidade Acadêmica: DELAC

Pré-requisito: - Não há Co-requisito: - Não há
C.H. Total:
130h

C.H.
Prá�ca:130h

C. H. Teórica: Grau: Licenciatura Ano:2021 Semestre:2º
Período Ensino
Remoto
Emergencial

EMENTA

Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de gramá�ca, leitura, produção de texto, literatura e
oralidade e sua relação com os materiais didá�cos.

OBJETIVOS

? Discu�r os diferentes conceitos de ensino de gramá�ca.

? Abordar diferentes aspectos envolvidos nas propostas oficiais de ensino da língua portuguesa.

? Discu�r a interface entre o dinamismo e as transformações da língua e o ensino de gramá�ca, levando-se em
conta o caráter comunica�vo e discursivo.

? Apresentar e discu�r diferentes conceitos de leitura

? Discu�r aspectos da prá�ca de leitura de gêneros textuais.

? Refle�r sobre a relação entre o ensino da língua, a leitura e a prá�ca textual na escola.

? Abordar a relação entre a leitura e o ensino de literatura.

? Promover a discussão a respeito da leitura na Internet e na escola.

? Contextualizar historicamente o uso do livro didá�co de português no Brasil.

? Discu�r a relação entre os conteúdos do livro didá�co de português e o currículo.

? Refle�r sobre o tratamento dispensado pelo livro didá�co de português aos conteúdos grama�cais, à leitura e
à oralidade e à literatura. ? Refle�r sobre exercícios, a�vidades e ilustrações apresentados pelo livro didá�co.

? Promover a discussão e a reflexão sobre os aspectos observados no estágio

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1) Ensino de gramá�ca:

a) perspec�va tradicional

b) perspec�va funcionalista

c) perspec�va gera�vista

d) perspec�va textual-discursiva

2) BNCC - Língua Portuguesa

3) Leitura:

a) conceitos

b) metodologias

c) leitura e compreensão a�va

d) leitura e �pos textuais

e) leitura e gêneros textuais

f) leitura de diferentes códigos e seus constantes entrelaçamentos

f) leitura em plataformas digitais

g) letramento digital

h) leitura e construção textual

i) leitura e literatura

j) letramento literário

4) Escritas em sala de aula:

a) produção de texto e construção textual

b) o sujeito autor

c) aquisição e apropriação da escrita

d) a mobilização da gramá�ca e a reflexão linguís�ca na pragmá�ca do texto

e) escrita e reescrita

f) escrita e �pos textuais

g) escrita e gêneros textuais

h) a correção da redação

5) Oralidade:

a) fala e oralidade

b) escrita e oralidade

c) estratégias da oralidade: gramá�ca, língua, discurso e pragmá�ca

d) o ensino da oralidade

6) Aspectos do livro didá�co de português (LDP):

a) conceitos e metodologias do LDP quanto ao ensino da língua portuguesa, da leitura, da redação,

da literatura e da oralidade

b) LDP e ilustração

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas síncronas = 36h divididas em 18 encontros, durante as 12 semanas de aula
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Aulas assíncronas = 94h divididas nas 12 semanas de aula

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 007, de 3 de
agosto de 2020.
"Art. 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das a�vidades propostas, e
não pela presença durante as a�vidades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das
a�vidades propostas será reprovado por infrequência".

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Seminário - 20 pontos

Seminário - 20 pontos

Relatório de Estágio - 60 pontos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Contexto, 2009.

RESENDE, José Antônio Oliveira de. Construção Crí�ca do Texto. Guarapari, ES: Editora ExLibris, 2007.
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