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1. Ementa  
Natureza de leitura e escrita. Teorias linguísticas sobre leitura: planejamento de atividades escolares. Relação leitor-
texto. O processo da escrita: análise linguística. Teorias sobre a relação escrita e oralidade. A relação entre escrita e 
oralidade: planejamento de atividades escolares. 

2. 2 Objetivo Geral: 
Reconhecer a linguagem como prática social e, por meio da leitura de textos (orais, escritos, multimodais) diversos, 
identificando como se apresentam composicional e arquitetonicamente, de modo a construírem repertórios e 
adquirirem mobilidades para atuar nas mais diversas esferas comunicativas. 

3. Objetivos Específicos: 
 
- Examinar como as linguagens interagem em diferentes espaços comunicativos por meio das modalidades oral, 
escrita e multimodal, considerando-as como instrumentos de ensino-aprendizagem.  
- Analisar textos orais/escritos/multimodais em contextos impressos e digitais, a fim de compreender como isso 
intervém na produção de conhecimento dos educandos.  
- Desenvolver procedimentos didáticos que viabilizem a leitura e a produção de textos multissemióticos, a partir dos 
pressupostos da BNCC. 

 

4. Conteúdo Programático 

Unidades Temáticas C/H 

Unidade I - Leitura e Escrita. Teorias linguísticas sobre leitura: planejamento de atividades escolares. 
 
1.1 Concepções de Língua, Texto, Sujeito, Sentido e Ensino; 
1.2 Usos sociais da escrita e letramento escolar: aproximações e distanciamentos; agência do 

professor e identidade letrada; 
1.3 A leitura sob diferentes olhares teóricos; 
1.4 A leitura na pós-modernidade; 
1.5 Atividades de ensino de leitura e BNCC.  
 

17 h/a 
 

Unidade II - Relação leitor-texto 
 
2.1 O leitor como sujeito sócio-histórico e as práticas de letramento em diferentes esferas 

discursivas; 
2.2 Formação discursiva e os efeitos de sentido dos textos; 
2.3 Implicações éticas e políticas na leitura e compreensão de textos; 
2.4 A intertextualidade, a interdiscursividade e a construção dos sentidos pelo leitor. 
 

14 h/a 

Unidade III - O processo da escrita: análise linguística 
 
3.1 Análise linguística integrada à produção e interpretação de textos de gêneros discursivos 

diversos; 
3.2 Fatores de textualidade; 
3.3 Escrita, reescrita e avaliação do texto escrito; 
3.4 Adequação do texto escrito às condições de produção.  

21 h/a 
 



 

Unidade IV – A relação entre escrita e oralidade (multimodalidade): planejamento de atividades 
escolares. 
 

4.1 A relação entre fala e escrita como um continuum linguístico-discursivo;  
4.2 Diferenças entre modalidades de uso da língua e linguagem em relação às práticas sociais, 

discursivas (oralidade e letramento);  
4.3 O processo de ensino dos gêneros discursivos orais para o trabalho na Educação Básica;  
4.4 Critérios avaliativos para o trabalho com a oralidade em sala de aula; 
4.5 Atividades de produção e compreensão da oralidade em livros didáticos. 

20 h/a 
 

Total  72 h/a 

5. Procedimentos Metodológicos:727 

 

Aulas expositivas e dialogadas, com permanente participação dos alunos, seja por meio de leituras, seja por intervenções, seja 
em forma de debates. Em sala de aula, os alunos realizarão exercícios de compreensão do conteúdo apresentado.  
77■Observações:7 
▪ Nas aulas expositivas e dialogadas, os assuntos serão apresentados com ajuda de projetor multimídia, quadro negro, músicas,  
vídeos, gravações em áudio etc. A participação do aluno será valorizada, fazendo uso de arguição, de modo a contribuir com a 
aula. 
▪ Se pertinente, listas de exercícios serão resolvidas em sala, com orientação da professora, e a resolução e sua resposta serão 
discutidas em conjunto pelos alunos e a docente. 
▪ Estudo dirigido: os estudantes serão orientados a pesquisar temas e textos complementares aos conteúdos da disciplina, a fim 
de apresentarem seminários ou outros trabalhos acadêmicos. 

 

6. Recursos Didáticos  
 
Textos autênticos, vídeos, computador, áudios, projetor multimídia, quadro, pincel, apagador, trabalhos e 
atividades avaliativas, Google Forms®, Google Docs® e aplicativos do G-Suits®. 

7. Avaliação 
 
A avaliação dar-se-á de modo contínuo, levando-se em conta a participação dos alunos, a entrega de atividades 
pedidas e a realização de leituras. 
 
A avaliação somativa mobilizará os seguintes elementos: 
 
N 1:  
- Atividade Avaliativa Concepções de leitura e ensino – análise de enunciados de atividades de leitura em livros 
didáticos; 
- Produção de vídeo curto – análise da construção de sentidos em textos da mídia. 
Cada uma das atividades valerá 5,0 pontos. 
 
N 2:  
- Apresentação em grupo: análise de gênero oral; 
- Prova teórica escrita referente aos conceitos trabalhados na unidade III – O processo da escrita: análise linguística.  
Cada uma das atividades valerá 5,0 pontos. 
 
 
▪ Critérios de avaliação (escrita): correção gramatical e ortográfica; coesão e coerência textuais; resposta pertinente 
ao comando da questão; demonstração de conhecimento a respeito do tema; desenvolvimento do conteúdo; 
posicionamento argumentativo, quando necessário; construção composicional do gênero; estilo e variação linguística 
apropriados ao gênero. 
 
▪ Critérios de avaliação (oralidade): planejamento, organização, tempo; postura; aparência dos slides (quando 
necessário); segurança, coerência e clareza na fala; argumentação; conteúdo; capacidade de reflexão crítica; uso de 
recursos materiais e audiovisuais; construção composicional do gênero; estilo e variação linguística apropriados ao 
gênero.  
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9. Cronograma 

Unidades Temáticas Início Término 

Unidade I - Leitura e Escrita. Teorias linguísticas sobre 
leitura: planejamento de atividades escolares. 

22/08/2022 11/09/2022 

Unidade II – Relação leitor-texto 12/09/2022 25/09/2022 

Unidade III - O processo da escrita: análise linguística.  26/09/2022 16/10/2022 

Unidade IV - A relação entre escrita e oralidade 
(multimodalidade): planejamento de atividades escolares. 

17/10/2022 05/10/2022 

Avaliações Data Horário 

N1 - Atividade Avaliativa Concepções de leitura e ensino 
– análise de enunciados de atividades de leitura em livros 
didáticos 

08/09/2022 Vespertino 

N1 - Produção de vídeo curto – análise da construção de 
sentidos em textos da mídia 

22/09/2022 Vespertino 

N2 - Apresentação em grupo: análise de gênero oral 06/10/2022 Vespertino 

N2 - Prova teórica escrita referente aos conceitos 
trabalhados na unidade III – O processo da escrita: análise 
linguística. 

27/10/2022 Vespertino 

Observações:  

Aprovação no Colegiado de Curso (Regimento Geral da Ufac, Art. 70, inciso II). 
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