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           COORDENADORIA DO CURSO   DE LETRAS 

                              PLANO DE ENSINO

Disciplina: Período: Currículo:

Docente (qualificação e situação funcional): Profa. Dra. Suely da Fonseca Quintana- Titular Unidade Acadêmica:

Pré-requisito: Co-requisito: -

C.H. Total:80 ha C.H. Prática:80 ha C. H. Teórica: ha Grau:Licenciatura Ano:2019 Semestre:2º

EMENTA

Estudo crítico sobre as metodologias de ensino de Literatura Infanto-Juvenil em sala de aula. 
Preparação de materiais didáticos

OBJETIVOS

- Compreender o processo de inserção do texto literário em sala de aula.

- Refletir sobre o papel do educador no cotidiano escolar com relação aos procedimentos 

metodológicos.

- Preparar e analisar materiais utilizados nas aulas de leitura de textos da Literatura Infanto-

Juvenil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- Literatura Infanto-Juvenil: leitura e procedimentos em sala de aula.
2- A prática do texto literário: poesia.
3- A prática do texto literário: narrativa
4- A prática do texto literário: contos, e crônicas

METODOLOGIA DE ENSINO

O trabalho de desenvolve de forma prática, com leituras e preparações de aulas, feitas em classe, a fim 
de que os alunos possam desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, serem 
orientados na execução dos materiais que irão utilizar em sua prática de aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Quatro avaliações de trabalhos  no valor de 25 pontos cada uma.
- Avaliação perdida- preencher formulário próprio na Coordenadoria  do curso de Letras, com os 

comprovantes do motivo da falta. Se o pedido for aceito, o discente fará nova prova a ser marcada 
pelo professor, com o mesmo conteúdo da avaliação perdida.

- Prova substitutiva- o discente que não obtiver média final 6, para aprovação, terá direito a uma 
prova substitutiva. Esta prova substituirá a menor nota tirada nas avaliações já feitas, com o 
objetivo de recuperar a nota, caso essa nota seja maior. O conteúdo será toda a matéria lecionada 
no semestre.

Esses procedimentos atendem às Normas de Procedimento Acadêmico, 012/ CONEP, 2018
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