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PLANO DE ENSINO 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Conteúdos e Metodologias do Ensino de Linguagem II Código: LING-II 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
Leitura: o contato inicial com o Texto e a construção dos sentidos. A gramática do 
Texto em favor da Leitura e da Produção Textual. Interpretação de texto. Redação. 
Gramática. A gramática do Texto em favor da Leitura e da Produção Textual. 
Realidade linguística da criança e do adulto. Linguagens artísticas. Didática da língua 
portuguesa. A produção textual nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Conteúdos 
e Princípios metodológicos para o ensino de Linguagem e da língua portuguesa. 
Elementos metodológicos para a análise e intervenção nas práticas educativas. O 
ensino da língua portuguesa nos anos iniciais. 
 

 

III- OBJETIVO GERAL 

 
Compreender os princípios teórico-metodológicos para o trabalho com o ensino do 

português como língua materna, relacionando-os com o aprimoramento das 

habilidades de ESCUTA > FALA > LEITURA > ESCRITURA dos alunos nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender princípios teóricos e implicações metodológicas na formação do 
leitor e do escritor de textos proficientes na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental.  

 Compreender implicações metodológicas na formação do leitor e do escritor de 
textos proficientes na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 
 
 
Fundamental e refletir sobre a função formadora da literatura infanto-juvenil.  
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 Compreender o papel da oralidade e da escrita no ensino de língua materna 
nas séries iniciais do ensino fundamental, bem como questões relacionadas ao 
aprendizado da escrita e suas implicações na produção textual desses alunos.  

 Compreender as propostas de prática pedagógica do ensino de gramática 
articulando os eixos USO da língua e REFLEXÃO sobre a língua, e tomando o 
texto como unidade central.  

 

 

V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Pressupostos teórico-metodológicos para o trabalho com a língua escrita na 
Educação Infantil e nas Séries Iniciais 
Seção 1 – A construção de sentidos na leitura  
Seção 2 – O papel da escola no aprimoramento das habilidades de leitura: o contato 
com o texto  
 
2- Encaminhamentos metodológicos e a importância da literatura infanto-juvenil 
na formação do leitor e do produtor de textos  
Seção 1 – Abordagens didático-metodológicas nas práticas de leitura e produção 
textual  
Seção 2 – Leitura, literatura infanto-juvenil e formação do leitor  
 
3- Oralidade e escrita: questões linguísticas e metodológicas  
Seção 1 – Produção oral e escrita e sua didática  
Seção 2 – O trabalho com a oralidade e a produção textual nas séries iniciais  
 
4- A gramática e o ensino de língua materna nas séries iniciais 
Seção 1 – A articulação entre os conhecimentos linguísticos e o ensino de língua 
materna nos anos iniciais  
Seção 2 – Como trabalhar os aspectos gramaticais da língua a partir da pesquisa 
linguística: alguns exemplos de práticas voltadas para as séries iniciais  
Seção 3 – O ensino dos elementos linguísticos não centrado na nomenclatura 
gramatical  
  

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Encontro com alunos 
 

Caderno Pedagógico Apresentação da disciplina 
e dos capítulos do caderno 

pedagógico. Aula 
expositiva e dialogada. 

 

Encontro com alunos 
 

Caderno Pedagógico Revisão dos conteúdos dos 
capítulos do caderno 

pedagógico via 
webconferência com o 
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professor da disciplina, 
com espaço para interação 
professor-alunos, visando 

ao esclarecimento de 
dúvidas sobre os 

conteúdos abordados. 
 

Mediação das atividades 

de aprendizagem 

Caderno Pedagógico 

Moodle 

Mediação das atividades 
de aprendizagem no 
Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle; 
orientações para 

elaboração do trabalho 
final, com 

acompanhamento 
permanente do professor 

da disciplina. 
 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

 

Moodle Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle 

(fórum, tira-dúvidas, 
webconferência) e 

atendimento na linha 0800 
645 7400 visando o 

esclarecimento de dúvidas 
sobre a disciplina. 

 

Avaliação Caderno Pedagógico 

Moodle 

Entrega das atividades de 
aprendizagem online, 

Trabalho Final e 
autoavaliação no Moodle. 

Realização da prova 
presencial. 

 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 
1. Atividade 1: Roteiro de leitura  
2. Trabalho final: Ensaio (individual ou em grupos de até 4 pessoas)  
3. Autoavaliação  
4. Prova Presencial  
 
5. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para aprovação 
direta).  
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A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 
seguintes instrumentos de registros:  
 
(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 
(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2)  
(AVT) = nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2)  
(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1)  
A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 
2xAVT + AVA)/10  
 
Observação importante: O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 
avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo:  
I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 
(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento);  

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, 
em exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e 
o exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 
(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 

 

 

VIII- BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Complementar 
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