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I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 60h  

Carga Horária Prática: 15h 

II – EMENTA 

Conceitos e princípios para o ensino da linguagem na educação infantil, nos anos 
iniciais do ensino fundamental e especialmente em EJA. Estudo das possibilidades 
metodológicas para o ensino da leitura e da escrita. Suas bases teóricas e históricas. 
Análise de materiais para o trabalho com a linguagem. Formulação de propostas 
didáticas para o ensino. 

III - OBJETIVOS 

GERAL 

Proporcionar a reflexão e a análise sobre aspectos linguísticos, sociais e didáticos da 
Língua Materna, possibilitando a elaboração de propostas pedagógicas para a 
escolarização inicial de crianças, jovens e adultos, bem como o olhar crítico sobre o 
ensino. 

ESPECÍFICOS 

Refletir sobre aspectos linguísticos, sociais e didáticos do ensino e da aprendizagem 
da leitura, da escrita e da oralidade.  

Estabelecer relações entre o processo de construção do conhecimento linguístico e 
social da leitura, da escrita e da oralidade e as práticas pedagógicas. 

Diferenciar os estudos tradicionais dos que privilegiam o processo de alfabetização 
ou a história dos processos de comunicação, da linguagem e do pensamento. 

Analisar criticamente o ensino da língua materna na educação infantil, nos anos 
iniciais e na EJA. 

Elaborar propostas didático-pedagógicas para a escolarização inicial de crianças, 
jovens e adultos. 

IV – CONTEÚDOS 

Conceitos e princípios básicos para o ensino da linguagem na educação infantil, anos 
iniciais e EJA. 

A crítica à concepção moderna da história da alfabetização: letramento. 

Leitura: diferentes enfoques (psicolinguístico, social, cultural). 

Oralidade e escrita: aspectos linguísticos, sociais e pedagógicos; relações entre 
língua falada e escrita; variações linguísticas.  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
  CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
___________________________________________________________________________ 

 

Ortografia e gramática: questões linguísticas e didáticas. 

Produção textual: abordagem pedagógica e avaliativa. 

Metodologias para as práticas de ensino-aprendizagem da linguagem em sala de 
aula. 

Projetos de trabalho e gêneros textuais. 

V – METODOLOGIA 

Abordagem teórico-prática da Língua Materna, instigando a formação do professor 
prático-reflexivo e pesquisador. 

TÉCNICAS  

Aula expositiva-dialogada. 

Leituras prévias. 

Exposições orais individuais e coletivas. 

Pesquisa bibliográfica e de campo. 

Relato de experiências. 

Grupos de trabalho (GTs) 

Análise de vídeos, materiais pedagógicos e relatos de docência. 

Coletânea de atividades. 

Portfólio  

RECURSOS 

quadro branco e caneta 

projetor multimídia 

slides em PowerPoint 

textos impressos e digitalizados 

livros paradidáticos 

vídeos 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Aula 1 – Apresentação da disciplina. Integração entre turma e professora. 
Levantamento de conhecimentos prévios. Princípios norteadores para o ensino da 
Língua Materna. Técnica de escrita: “Salada de Contos”. 

Aula 2 –  Conceitos e princípios básicos para o ensino da linguagem na educação 
infantil, anos iniciais e EJA. Os conceitos de alfabetização e letramento: 
manifestações em documentos pedagógicos oficiais e avaliações externas. Análise do 
filme “Vida Maria” (GTs).  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
  CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
___________________________________________________________________________ 

 

Aula 3 –  A crítica à concepção moderna da história da alfabetização: letramento. 
Concepções. Didática.  Linha do tempo das experiências pessoais de leitura (GTs). 
Produção de memorial descritivo pessoal de histórias de leitura. 

Aula 4 – Aspectos psicolinguísticos, sociais e culturais da leitura. Estratégias 
didáticas. Análise de vídeo sobre leitura dos PCNs – Língua Portuguesa.  

Aula 5  – Oralidade e escrita: relações entre língua falada e escrita. Variação 
linguística. Entrega do memorial descritivo pessoal de histórias de leitura (Total CH 
prática = 2h). 

Aula 6 – Oralidade e escrita: consciência fonológica- teorização e vivência de 
sequência didático-pedagógica. Elaboração de estratégias didáticas para a coletânea 
de atividades (GTs). 

Aula 7 – Ortografia: questões linguísticas e didáticas. Vivência de atividades 
didáticas. 

Aula 8 – Ortografia: análise de exercícios de livros didáticos. Elaboração de 
estratégias didáticas para a coletânea de atividades (GTs). 

Aula 9  – Gramática: questões linguísticas e didáticas. Estudo dirigido. Análise de 
livros didáticos (GTs). 

Aula 10 – Gramática: questões linguísticas e didáticas. Estudo dirigido. Elaboração de 
estratégias didáticas para a coletânea de atividades (GTs). 

Aula 11 – Produção textual: abordagem pedagógica. Princípios teóricos. Aspectos 
metodológicos.  

Aula 12 – Produção textual: abordagem avaliativa. Análise de textos de crianças, 
jovens e adultos. 

Aula 13 – Produção textual: elaboração de estratégias didáticas para coletânea de 
atividades (GTs). Projetos de trabalho e gêneros textuais. 

Aula 14 – GTs: projetos de trabalho e gêneros textuais. Leituras de relatos docentes. 
Entrega da coletânea de atividades (individual) (Total CH prática = 8h). 

Aula 15 – Apresentação dos relatos docentes e suas implicações pedagógicas (GTs). 
Entrega do portfólio (individual) da disciplina (Total CH prática = 5h). 

Aula 16  – Avaliação da disciplina. Divulgação dos resultados da avaliação individual. 

VII– AVALIAÇÃO 

Critérios mínimos para a avaliação do aluno serão assiduidade, pontualidade e 
participação nas atividades de aula. Além disso, evidentemente, a qualidade dos 
trabalhos será objeto de avaliação. Assim sendo, pressupõe-se, nas produções, o 
domínio de uma variedade adequada de expressão escrita compatível com o nível 
universitário e com o esperado para um futuro professor da escolarização inicial. Os 
trabalhos terão uma data referência para realização e entrega. A aprovação na 
disciplina implica a observação dos critérios apresentados e a realização dos 
trabalhos solicitados. 
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Avaliação Diagnóstica: levantamento dos conhecimentos construídos pelos alunos, 
até este momento do curso, em relação aos conceitos de linguagem, alfabetização e 
letramento, a partir de técnicas de produção oral e escrita. 

Avaliação Formativa: para acompanhar o processo de construção de conhecimentos 
pelos alunos, será oportunizada a realização de sessões de estudo, leituras e 
produções escritas em grupos de trabalho. Além disso, para se contemplar a 
dimensão individual será proposta a elaboração de portfólios compostos pelas 
impressões e aprendizagens de cada aula. 

Avaliação Somativa: para classificar o aproveitamento dos alunos, serão utilizados os 
seguintes instrumentos: memorial descritivo pessoal de histórias de leitura; 
apresentação de pesquisa bibliográfica oral e coletiva; portfólio individual finalizado 
das aulas; coletânea de atividades individual. 

Recuperação: As produções apresentadas deverão ser refeitas e reavaliadas, caso 
essa modalidade de recuperação seja apontada como necessária pela professora ou 
requerida pelo aluno. 
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COMPLEMENTARES 
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