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PROFESSORA: Ms. Ida Maria Marins 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica:  45h/a  

Carga Horária Prática: 15h/a 

II – EMENTA 

Os processos de aquisição da linguagem oral e escrita. Língua oral e escrita na 
perspectiva sociolingüística. A variação lingüística e o ensino da língua materna. 

III - OBJETIVOS 

GERAL 

Conhecer as teorias de aquisição de língua materna e concepções de ensino de 
língua, na perspectiva estruturalista e pós-estruturalista para que os alunos 
possam evidenciar as formas de lidar com a linguagem nas suas práticas de sala  
de aula, considerando aspectos da variação e das relações de poder que esta 
exerce na sociedade e na vida dos sujeitos. 

ESPECÍFICOS 

Evidenciar os processos de aquisição da linguagem 

Discutir concepções de língua (gem) 

Analisar a perspectiva Sociolingüística para o ensino da língua materna 

Discutir a linguagem enquanto poder e constituinte dos sujeitos 

IV – CONTEÚDOS 

1-  Aquisição da língua oral e escrita 

2- Concepções de Língua: do estruturalismo ao sócio-interacionismo 

3- Perspectiva Sociolingüística na aprendizagem da língua 

4- Linguagem como inclusão/ exclusão;  sucesso/insucesso 

4.1. Pesquisa: um olhar crítico/reflexivo sobre o papel da escola no processo de 
inclusão/exclusão social 

V –METODOLOGIA 

Aulas expositivo-dialogadas com textos e atividades que tragam à discussão os 
temas acima elencados. Os alunos deverão ler os textos previamente, 
respondendo às questões-guia para discussão em sala de aula. Após leitura e 
discussões, será proposto a escrita de texto que sintetize o tópico trabalhado. Na 
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atividade de investigação, os alunos receberão um roteiro auxiliar para a realização 
da atividade, que deverá ser apresentada oralmente em sala de aula e entregue à 
professora.   

VI -  CRONOGRAMA 

1º: Acolhida aos alunos, apresentação do Plano de Ensino, introdução ao conceito 
de língua. 

2º: Teorias sobre os processos de aquisição de língua materna (LM). 

3º: Atividade dialogada sobre o tópico acima e escrita de texto. 

4º: Concepções de língua: do estruturalismo ao sócio-interacionismo 

5º: Atividade dialogada sobre o tópico “concepções de língua” e escrita de texto. 

6º: Retomada dos conteúdos: aquisição de LM e concepções de ensino a partir dos 
textos elaborados pelos alunos e  avaliação individual. 

7º: O que é a Sociolingüística e sua aplicação no ensino. 

8º: Exercícios  e debate  

9º: Texto complementar para discussão em torno dos tópicos:  variação e 
preconceito lingüístico. 

10º:  Avaliação individual 

11º: Linguagem x relações de poder x processo de inclusão/exclusão na escola 

12º: Orientações para atividade de investigação nas escolas 

13º: Atividade Prática: pesquisa em escolas da cidade 

14º: Orientação em sala de aula pra a organização e escrita da pesquisa 

15º: Apresentação da pesquisa em sala de aula e entrega do trabalho escrito. 

16º: Prova individual de recuperação dos conteúdos trabalhados e avaliados ao 
longo do semestre 

17º: Entrega das avaliações individuais, trabalhos e resultados finais. 

18º: Auto-avaliação dos alunos e avaliação da disciplina – Fechamento do 
semestre 

VII – AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados seguindo os critérios: 

Participação em aula: realização das leituras, dos exercícios, escrita e entrega de 
textos = 1.0   

Provas individuais  = 2.0 cada (serão realizadas duas avaliações individuais) 
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Realização de atividade de pesquisa em grupo.= 5.0 (incluindo: ida à escola, 
orientação com a professora na universidade, apresentação aos colegas e entrega 
do trabalho) 

RECUPERAÇÃO 

A recuperação da aprendizagem  dar-se- á com base nos resultados parciais das 
avaliações individuais e de grupo, dando a oportunidade ao aluno de recuperar o 
resultado final obtido por meio de uma prova individual no valor total  ( = 9.0). O 
item: Participação em sala de aula não será recuperável. 
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