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PLANO DE ENSINO  
Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
2885 – UC Fundamentos teórico-práticos do Ensino da Língua Portuguesa  

 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65h 

Professores Responsáveis:  

Fernando Rodrigues de Oliveira 

Márcia Romero 

Contato: 

fernando.oliveira13@unifesp.br 

marciayromero@gmail.com 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º semestre 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Educação, Curso de Pedagogia 

OBJETIVOS 

1. Promover a formação teórica e empírica dos graduandos de Pedagogia, possibilitando a compreensão 
dos elementos necessários à formação de leitores e de produtores proficientes de textos;   
 

2. Possibilitar a identificação de questões relativas ao ensino de Língua Portuguesa, à busca de soluções 
por meio da pesquisa, da análise de propostas de ensino para o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental e da proposição de formas de intervenção e inovação, de maneira a contribuir para 
melhorar a qualidade da Educação. 

 
3. Contribuir para a compreensão do que significa ensinar e aprender língua portuguesa na escola.  

 
4. Sistematizar e discriminar as habilidades e fundamentos relevantes no ensino e na aprendizagem da 

língua/linguagem na escola.  
 

EMENTA 

Condições escolares de ensino/aprendizagem da leitura e da escrita no âmbito da disciplina “Língua 
Portuguesa”. Conceitos e princípios básicos no ensino da língua portuguesa e o trabalho metalinguístico e 
epilinguístico do professor. Competências e habilidades envolvidas com o ensino e a aprendizagem da leitura, 
da produção de texto e da análise linguística no contexto escolar. Planejamento e organização do ensino da 
língua/linguagem. Análise da produção linguística do aluno, formas de intervenção e organização progressiva 
do processo de aprendizagem da língua. Avaliação e produção de materiais didáticos para o ensino da 
língua(gem). Políticas de avaliação da leitura e da escrita e o fracasso escolar no ensino da língua.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1*: Conceitos e Princípios Básicos para o ensino da Língua Portuguesa nas séries iniciais 
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1.1 Especificidade do ofício de quem ensina língua portuguesa 
1.2 Trabalho metalinguístico e epilinguístico  
1.3 Reflexões sobre o objeto de ensino do professor de língua portuguesa  
 
Unidade 2: O ensino da leitura  
2.1 Concepções de leitura e suas implicações para o ensino 
2.2 Habilidades envolvidas com a aprendizagem da leitura 
2.3 A leitura como processo de interlocução 
2.4 Estratégias para o ensino da leitura e o desenvolvimento da fluência leitora  
2.5 Planejamento e avaliação da leitura 
2.6 A leitura nos documentos oficiais, avaliações de larga escala e materiais didáticos 
 
Unidade 3: A produção de textos escritos 
3.1. O processo de (re)escrita: reflexões sobre o ensino-aprendizagem 
3.2. Planejamento e avaliação da produção textual 
3.3. Texto como unidade de sentido e de ensino-aprendizagem 
3.4. Produção de textos e gêneros  

 

*O conteúdo previsto para a Unidade 1 já foi trabalhado nos encontros presenciais, antes da suspensão das 
atividades de graduação.  

METODOLOGIA DE ENSINO  

UNIDADE 2 – Professor Fernando Rodrigues de Oliveira  

● Atividades Síncronas: 
04 encontros, realizados no mês de agosto, com duração de até 2h, para explanação introdutória do 
conteúdo, debate e esclarecimentos de dúvidas. A atividade será gravada e disponibilizada no moodle para 
os que não puderem acompanhar “ao vivo”. O encontro síncrono será realizado pelo Google Meet, com link 
a ser disponibilizado aos estudantes a cada semana.  
 
Cronograma dos encontros síncronos: 
05/08/2020 – Início às 14h para vespertino e 19h para noturno  
12/08/2020 – Início às 14h para vespertino e 19h para noturno 
19/08/2020 – Início às 14h para vespertino e 19h para noturno 
26/08/2020 – Início às 14h para vespertino e 19h para noturno 
 

● Atividades Assíncronas: 
− Leitura de textos acadêmicos relativos ao conteúdo da unidade 2; 
− Realização de atividades (no máximo 4) relativas ao conteúdo da unidade 2; e 
− Discussão por meio de fórum de debate.  

 
* Para as atividades assíncronas e disponibilização dos materiais será utilizado o moodle de graduação.  

UNIDADE 3 – Professora Márcia Romero  

● Atividades Assíncronas: 
− Leitura de textos de fundamento com o apoio de roteiro de orientação para os estudos; 
− Atividades de escrita (e reescrita) e de análise de produções textuais com roteiro de orientação para 

o seu desenvolvimento (6 atividades). 
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Observação: 

− Em caso de dúvidas, o esclarecimento será feito por email marciayromero@gmail.com (professor 
disponível no dia da semana previsto na grade presencial com devolutiva imediata das perguntas 
encaminhadas e, em outros dias, com devolutiva com prazo de 48h).  

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Como a Unidade Curricular é subdividida em dois blocos (leitura e produção textual), ministrados por 
professores diferentes, a avaliação se dará, parcialmente, em cada bloco, para, ao final, atribuir-se o conceito 
definitivo de “cumprido” ou “não cumprido”. Descreve-se, abaixo, o modo de avaliação de cada bloco:  

UNIDADE 2 – Professor Fernando Rodrigues de Oliveira 

Para atribuição do conceito “cumprido” e “não cumprido” serão consideradas a participação em pelo menos 
50% das atividades propostas no ambiente moodle e entrega do trabalho final. Esse trabalho consistirá no 
planejamento, em grupo, de atividades envolvendo práticas de ensino da leitura. O trabalho final será 
detalhado no moodle e também nos encontros síncronos.   
 

UNIDADE 3 – Professora Márcia Romero  

Para atribuição do conceito “cumprido” e “não cumprido” serão consideradas a realização de 4 (quatro) das 
5 (cinco) atividades de produção textual (escrita e reescrita) discriminadas no cronograma e entrega da versão 
final da atividade. O roteiro de orientações para o desenvolvimento das atividades será fornecido 
semanalmente e disponibilizado no ambiente moodle. Vale ressaltar que o conjunto de atividades é 
perfeitamente possível de ser realizado no dia previsto na grade para a Unidade Curricular. 
 
Obs. Para realização dos trabalhos finais, os grupos serão compostos de 08 a 10 estudantes e deverão ser 
os mesmos para a atividade da Unidade 2 e da Unidade 3.  
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Fernando Oliveira Pedagogia Doutor DE 75h 

Márcia Romero Pedagogia Doutor DE 75h 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 18 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária   

UNIDADE 2 – Professor Fernando Rodrigues de Oliveira  

03 a 08/08 ● Leitura dos textos: “Leitura e multimodalidade” - Hérz Gutierrez 
Quintana, Ana Lúcia Souza e Júlio Neves Pereira  

● Realização de atividade assíncrona  
● Atividade síncrona “ao vivo” – 05/08/2020 – 14h vespertino / 19h 

noturno – Google Meet 
 
Os textos, as atividades e as informações sobre encontros síncronos serão 
disponibilizados no moodle de graduação.  

6h 

10 a 15/08 ● Leitura do texto: “Texto não é pretexto” - Celso Ferrarezi e Robson 
Carvalho 

● Realização de atividade assíncrona  
● Atividade síncrona “ao vivo” – 12/08/2020 – 14h vespertino / 19h 

noturno – Google Meet 
 
Os textos, as atividades e as informações sobre encontros síncronos serão 
disponibilizados no moodle de graduação.  

5h 

17 a 22/08 ● Leitura do texto:  “A avaliação da leitura” – Isabel Solé 
● Realização de atividade assíncrona  
● Atividade síncrona “ao vivo” – 19/08/2020 – 14h vespertino / 19h 

noturno – Google Meet 
 
Os textos, as atividades e as informações sobre encontros síncronos serão 
disponibilizados no moodle de graduação.  

5h 

24 a 29/08 ● Leitura do texto: “As sequências didáticas” – Antoni Zabala 
● Realização de atividade assíncrona  
● Atividade síncrona “ao vivo” – 26/08/2020 – 14h vespertino / 19h 

noturno – Google Meet 
 
Os textos, as atividades e as informações sobre encontros síncronos serão 
disponibilizados no moodle de graduação.  
 
 
 
 
 

5h 
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UNIDADE 3 – Professora Márcia Romero  

31/08 a 05/09 Os textos e os roteiros de orientação para o desenvolvimento e entrega 
das atividades serão disponibilizados no ambiente moodle. 

● Leitura de textos de fundamento (ver roteiro LEITURA 1).  
Partes do capítulo “Aqueles alunos eram diferentes”, In FRANCHI, E. 
(2002): A redação na escola: e as crianças eram difíceis. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, 2ª edição, p. 1-27; p. 44-54.  

● Atividade de produção textual (ver roteiro ATIVIDADE 1).  
A atividade apoia-se em uma das histórias do livro Bruxinha Zuzu. (Apenas 
a história selecionada será disponibilizada no moodle). 
FURNARI, E. (2010): Bruxinha Zuzu. São Paulo: Ed. Moderna (2010), 1ª 
edição. 

5h 

07 a 12/09 Os textos e os roteiros de orientação para o desenvolvimento e entrega 
das atividades serão disponibilizados no ambiente moodle. 

● Leitura de textos de fundamento (ver roteiro LEITURA 2). 
RODARI, G. Gramática da fantasia. São Paulo: Summus, 1982, p. 16-41 

● Atividade de reescrita (ver roteiro ATIVIDADE 2). 

5h 

14 a 19/09 O roteiro de orientação para o desenvolvimento e entrega da atividade 
será disponibilizado no ambiente moodle. 

● Atividade de análise de produção textual (ver roteiro ATIVIDADE 
3). 

5h 

21 a 26/09 Os apontamentos e os roteiros de orientação para o desenvolvimento e 
entrega das atividades serão disponibilizados no ambiente moodle. 

● Leitura individual de textos de fundamento (ver roteiro LEITURA 3).  
Apontamentos feitos pelo professor referentes ao capítulo “As crianças 
começam a observar e produzir estórias”, In FRANCHI, E. (2002): A redação 
na escola: e as crianças eram difíceis. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 2ª 
edição. 

● Atividade de reescrita (ver roteiro ATIVIDADE 4).   

5h 

28/09 a 03/10 Os textos e os roteiros de orientação para o desenvolvimento e entrega 
das atividades serão disponibilizados no ambiente moodle. 

● Leitura de textos de fundamento (ver roteiro LEITURA 4).  
BRANDÃO, A. C. P. “A revisão textual na sala de aula: reflexões e 
possibilidades de ensino”, In. LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. (orgs) 
Produção de textos na escola: reflexões e práticas no Ensino Fundamental. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2006, p. 119-134.   

● Atividade de reescrita (ver roteiro ATIVIDADE 5). 

5h 

05/10 a 10/10 Os textos e os roteiros de orientação para o desenvolvimento e entrega 
das atividades serão disponibilizados no ambiente moodle. 

● Leitura de textos de fundamento (ver roteiro LEITURA 5).  
Apontamentos referentes aos capítulos “Produção de textos: introdução 
ao tema”, de LEAL, T. F.; MELO, K. L. R. e “Avaliação do texto escrito: uma 
questão de concepção de ensino e aprendizagem”, de MORAIS, A. G.; 
FERREIRA, A. T. B. In. LEAL, T. F.; BRANDÃO, A. C. P. (orgs) Produção de 
textos na escola: reflexões e práticas no Ensino Fundamental. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006, p. 11-27; p. 65-80.   

● Atividade de reescrita – versão final (ver roteiro ATIVIDADE 6). 

6h 

10/10 a 17/10  14h 
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10/10/2020  

● Prazo para entrega do trabalho final Unidade 2.  (6h) 
● Prazo de entrega da versão final da atividade de escrita 

Unidade 3 (5h)  

17/10/2020 

● Auto-avaliação da aprendizagem (3h)  

Total de horas em ADE:  65h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde.  

 

 
 
 


