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EMENTA 

Discussão sobre o papel da oralidade no ensino-aprendizagem de língua portuguesa no ensino fundamental e 

médio. Preparação de materiais didáticos para o desenvolvimento da oralidade nas aulas de língua portuguesa. 

Discussão sobre escrita/oralidade, padrões de linguagem, preconceitos e estereótipos linguísticos. 

OBJETIVOS 

 

 Elaborar atividades e propor estratégias para o ensino da oralidade; 

 Preparar materiais didáticos para o desenvolvimento da oralidade nas aulas de português do ensino 

fundamental e médio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Concepções de língua/linguagem e o ensino da oralidade 

2. A organização do oral – aspectos constitutivos da oralidade 

3. As relações entre a fala e a escrita 

4. Oralidade: uso privado x uso público 

5. Oralidade x Preconceitos/Estereótipos linguísticos 

6. O ensino da oralidade na escola 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As aulas serão divididas entre atividades síncronas (online) e assíncronas (offline). 

Atividades síncronas: serão compostas por 28 horas, divididas nas 14 semanas de aula. Cada semana contará 

com 2 horas de atividades, conforme estabelecido no horário divulgado na página da coordenadoria do curso de 

Letras (Colet). Essas atividades serão desenvolvidas através das plataformas/aplicavos Google Meet 

(hps://meet.google.com/kgk-okxr-zqw) e Zoom (https://zoom.us/pt-pt/meetings.html). Os endereços de acesso 

serão divulgados aos alunos através do Portal Didático. 

 

Atividades assíncronas: serão compostas por 62 horas, divididas nas 14 semanas de aula. Irão compor essas 

atividades as leituras de textos disponibilizados pela docente, a produção de material didático pelos discentes e 

a construção de um portfólio desenvolvido no site Wix (hps://www.wix.com/account/sites). 

 

A docente estará disponível para atendimento aos discentes às quartas-feiras, de 13h às 14h, com agendamento 

prévio por parte do discente via e-mail (nataliasperandio@ufsj.edu.br) ou portal didático com até 24h úteis de 

antecedência. O atendimento se dará pela plataforma/aplicavo Google Meet (hps://meet.google.com/kgkokxr- 

zqw) e/ou via portal didático. 
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CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Conforme Resolução Nº 004, de 25 de março de 2021: "Art. 11. O registro da frequência do discente se dará 

por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, 

sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência." 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

Elaboração de material didático: no valor de 30 pontos. 

Elaboração de uma sequência didática: no valor de 40 pontos. 

Elaboração de um portfólio ao final do semestre - no valor de 30 pontos. 

 

Avaliação substitutiva: o discente, que não obtiver 60% de aproveitamento na média final, poderá fazer uma 

avaliação substitutiva sobre uma parte do conteúdo da disciplina como forma de substituir a menor nota obtida 

por ele no semestre. Lembrando que a nota obtida na Avaliação Substitutiva não substituirá a nota original 

quando for inferior a esta. 

 

Segunda chamada: o discente que estiver ausente no dia de aplicação de alguma atividade avaliativa terá direito 

a uma nova aplicação, desde que sua ausência se enquadre nas jusficativas apresentadas pela resolução nº 012, 

de 4 de abril de 2018, seção VII, art. 18. 
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