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1 EMENTA
Tradição gramatical normativa frente às práticas de leitura, produção textual e análise
linguística. Implicações das noções de gênero e texto para o trabalho pedagógico em
aula de língua materna. Usos do texto literário na escola do Ensino Fundamental II.
Análise de material didático. Produção de material didático.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Analisar e produzir atividades de práticas de leitura, produção textual e análise
linguística para o Ensino Fundamental II, contrapondo tais atividades à abordagem
tradicional do para o Ensino Fundamental II. Investigar o trabalho com textos literários,
proposto em materiais didáticos e realizado em sala de aula de língua materna do
Ensino Fundamental II. Observar e ministrar aulas para o Ensino Fundamental II,
considerando as orientações para o ensino de língua materna e literatura, propostas
em diretrizes curriculares vigentes e na literatura especializada.
2.2 Objetivos Específicos








Refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como fenômeno social,
psicológico, educacional, histórico, cultural político e ideológico;
Desempenhar o papel de multiplicador, visando à formação de leitores críticos,
intérpretes e produtores de textos de diferentes gêneros;
Adotar uma visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações
linguísticas e literárias que fundamentam sua prática pedagógica;
Dialogar com os indivíduos aprendentes compreendendo as relações
interpessoais realizadas no contexto escolar;
Selecionar, elaborar e utilizar recursos didático-pedagógicos com ênfase no
redimensionamento do ensino de Língua Portuguesa, visando à inserção de
uma abordagem que privilegie o uso do texto como unidade de ensino;
Refletir criticamente sobre o processo de ensino-aprendizagem de LP de acordo
com os novos paradigmas para o ensino de línguas e literaturas;
Vivenciar situações reais que permitam planejar, orientar e avaliar o processo de
ensino-aprendizagem em instituições de EF;




Utilizar o princípio do Aprender a Aprender na prática no exercício da docência;
Incorporar ao processo ensino-aprendizagem as experiências linguísticas e
literárias vividas pelos sujeitos aprendentes.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO














Concepções de língua, linguagem e práticas de ensino;
A formação do professor de língua materna;
A Língua Portuguesa no contexto do ensino fundamental;
A formação do leitor no Ensino Fundamental;
O ensino da leitura e a leitura no ensino;
O texto multimodal no livro didático de Português;
A gramática no espaço escolar;
O papel da escola na condução das atividades de produção escrita e de análise
linguística;
O ensino de Língua Portuguesa a luz dos Parâmetros Curriculares Nacionais e
de outros documentos oficiais;
Gêneros textuais no ensino de língua portuguesa;
Literatura, leitura, cultura e ensino;
A literatura na escola e a escolarização do texto literário;
Modelos de letramento e suas práticas escolares no ensino fundamental.

4 METODOLOGIA
4.1 Ensino
O Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e Literatura III terá como
objetivo principal a realização de atividades de regência em salas de aula de língua
materna do Ensino Fundamental II e será desenvolvido de acordo com os seguintes
procedimentos metodológicos:
 O conteúdo será ministrado com base em aulas expositivas, leitura e discussão
da bibliografia indicada, envolvendo a participação do aluno através de
atividades acadêmicas, exibição de filmes, pesquisas e seminários que incidam
sobre os eixos gerais das temáticas em curso;
 Semanalmente, os alunos terão sessões de orientação com o professor,
orientador de estágio, para dirimir ou minimizar dúvidas ocorridas durante o
transcurso do Estágio Supervisionado III em todas as suas etapas;
 Durante as sessões de orientação o aluno/estagiário terá a oportunidade de ler e
discutir textos teóricos (ou textos compilados para aplicação em sala de aula),
planejar atividades de ensino, assim como, elaborar e confeccionar materiais
didáticos.

4.2 Avaliação
A avaliação será realizada com base no desempenho e na participação do aluno nas
atividades programadas, considerando ainda um conjunto de instrumentos: produção
de textos do gênero acadêmico (artigos, resenhas, resumos, esquemas, fichamentos
etc), elaboração do diagnóstico da sala de aula/campo de estágio (aplicação de
instrumentais de pesquisa) e Relatório de Estágio Supervisionado (RES).
OBS.: No Estágio Supervisionado não há prova/exame final ou recuperação.
1ª avaliação
Atividades do Moodle
Atividade individual escrita
Seminário

Nota
3,0
4,0
3,0

2ª avaliação
Atividades do Moodle
Atividade individual escrita
RES

Nota
3,0
2,0
5,0
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