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EMENTA

O ensino da língua e a prática textual na escola. Aspectos didáticos e pedagógicos do ensino da redação. Produção de texto e 
construção textual. Coesão, coerência e argumentatividade. Gramática e prática textual. Leitura e prática textual O ensino e a 
prática dos gêneros e tipos textuais na sala de aula. A correção da redação. O professor como autor de textos. Regência em 
escola da comunidade (Estágio Supervisionado).

OBJETIVOS

1)Refletir sobre a relação entre o ensino da língua e a prática textual na escola. 
2)Conceituar uma didática e uma pedagogia da redação.
3)Discutir a diferença entre produção de texto e construção textual, assim como suas implicações no ensino da prática do texto.
4)Refletir sobre a articulação entre coesão, coerência e argumentatividade nas práticas textuais.
5)Abordar a relação entre a gramática e a prática do texto.
6)Abordar a relação entre a leitura e a prática do texto.
7)Discutir sobre o ensino e a prática dos gêneros e tipos textuais na escola.
8)Repensar a prática da correção da redação.
9) Refletir sobre a questão do professor enquanto autor de textos.
10)Apresentar novas metodologias de construção textual junto a escolas da comunidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1)Ensino da língua e prática textual
1.1)o ensino e o modelo                                                      1.4)a questão da criatividade
1.2)o conceito de linguagem escrita                                    1.5)a reescrita
1.3)a escrita e o sucesso/fracasso escolar                          1.6)a circulação dos textos escritos na escola

2)A didática e a pedagogia do ensino da redação
2.1)fundamentação conceitual da didática
2.2)procedimentos didáticos no ensino da prática da escrita
2.3)fundamentação conceitual da pedagogia
2.4)postura pedagógica no ensino da prática escrita

3)Produção de texto e construção textual
3.1)o texto como produto e o texto como processo
3.1)aspectos normativos e volitivos na escrita do texto
3.1)a construção textual

4)Coesão, coerência e argumentatividade nas práticas textuais
4.1)o conceito de coesão, coerência e argumentatividade
4.1)abordagens linguístico-textuais e metodológicas da redação escolar
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      mau uso dos recursos gramaticais (adjetivos, advérbios, conjunções, pronomes, entre outros)

5)Gramática e prática textual
5.1)a gramática descontextualizada
5.1)a gramática e o texto

6)Leitura e prática textual
6.1)a leitura do produto textual
6.1)a leitura do processo textual

7)O ensino e a prática dos gêneros e tipos textuais
7.1)o ensino de redação e o conceito de gênero e tipo
7.2)a necessidade de um trabalho inovador com os gêneros e os tipos textuais

8)A correção da redação
8.1)correção indicativa  
8.2)correção resolutiva  
8.3)correção classificatória  
8.4)correção textual-interativa

9)O professor autor
9.1)relações entre o professor e a escrita
9.2)o professor e o seu próprio exercício de escrita

10)Aspectos didáticos e pedagógicos da regência
10.1)o tema da aula
10.2)o plano de ensino
10.3)o currículo
10.4)o retorno aos alunos
10.5)reflexões sobre a prática realizada

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas
Leituras de textos
Discussões em aula, envolvendo a teoria estudada e a prática do estágio
Oficinas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Seminários
Fichamentos
Apresentação de grupos
Relatório Final do Estágio Supervisionado
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