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EMENTA 

Prática de avaliação e correção de textos escolares do ensino fundamental e médio. Critérios para correção 

e avaliação e produção escrita em contexto escolar. 

OBJETIVOS 

• Levar os estudantes a desenvolver critérios para a análise e avaliação dos textos escolares do 

ensino fundamental e médio; 

• Promover uma reflexão sobre os parâmetros de correção de produções escritas no contexto escolar; 
• Desenvolver a habilidade de corrigir textos escolares. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Dispositivos didáticos na produção de textos na escola: como se faz e como se avalia? 

 Parâmetros de correção da redação do Enem: por que é importante conhecer? 

 Avaliar e corrigir são ações semelhantes? Quais são os papeis do professor nesse processo? 

 Práticas de avaliação da produção escrita. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas por meio de atividades síncronas (online) e assíncronas (offline). 

 Atividades síncronas: Serão compostas por 28h, divididas nas 14 semanas de aula. Cada semana 

terá uma atividade síncrona (um encontro de 2h) conforme estabelecido no horário divulgado na 

página da Coordenadoria do Curso (COLET). Essas atividades serão desenvolvidas por meio do 

Google Meet cujo endereço de acesso será divulgado aos alunos através do Portal Didático. 

  Atividades assíncronas: Serão compostas por 62h, divididas nas 14 semanas de aula. Farão parte 

dessas atividades: leitura e escrita de textos acadêmicos, organização de materiais para apresentação 
nas aulas síncronas. 

 É importante observar que esta disciplina é uma PC, ou seja, tem uma carga horária de atividades 

assíncronas maior do que outras disciplinas teóricas. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela Resolução CONEP/UFSJ nº 017, 

de 07 de julho de 2021. 

 “Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades 

propostas de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não 

entregar 75% daquelas atividades será reprovado por infrequência”. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão organizadas da seguinte forma: 

 atividades de práticas de correção de textos (35 pontos); 

 produção de um trabalho teórico-prático a ser definido (artigo, ensaio ou projeto pedagógico) (35 
pontos). 

 Atividades e exercícios (30 pontos) 

 

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: Prevê-se uma avaliação substitutiva para os alunos que não obtiverem 

60% de aproveitamento na média final. Esta prova versará sobre parte do conteúdo dado e   substituirá a 

nota de mais baixa dentre as avaliações feitas. Essa prova será aplicada apenas se o aluno fez todas as 

avaliações dadas anteriormente. 

 

Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII - 

Da Segunda Chamada de Avaliação - constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2018. 
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