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EMENTA DA DISCIPLINA:  

Ementa Análise dos documentos oficiais orientadores da produção textual e sua adequação à sala 

de aula. Elaboração de descritores de avaliação de textos de alunos. Prática de análise linguística e 

reescritura de textos. Protocolos para docência. Proposições metodológicas para elaboração de 

material didático. 

 

OBJETIVOS:  

Ao final da disciplina, o/a pós-graduando/a terá sustentação teórico-prática para: 1) relacionar 

teorizações (dos estudos da linguagem e de outros campos de estudo) ao ensino e à aprendizagem 

das práticas de produção textual; 2) discutir teorias, métodos e elaborações didáticas relacionadas 

ao ensino e à aprendizagem dessas práticas; 3) analisar criticamente experiências de ensino e 

aprendizagem de produção textual; 4) aplicar teorias para a elaboração didática de conteúdos 

relacionados a essas práticas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• Documentos oficiais orientadores da produção textual e sua relação com o trabalho em sala 

de aula; 

• Metodologias de revisão e avaliação dos textos dos/as estudantes; 

• Prática de análise linguística; 

• Reescritura de textos pelos/as estudantes; 

• Metodologias de ensino da produção textual; 

• Elaboração e análise de material didático para a produção textual. 

 

METODOLOGIA: 

O curso terá o Moodle como dispositivo centralizador e organizador de todas as atividades.  

As videoconferências, conforme se verifica no quadro de atividades abaixo, serão eventos 

centrais nas ações do semestre. Todas as atividades realizadas de forma assíncrona terão 

debates, reflexões e culminância nas videoconferências, as quais, em princípio, serão 

realizadas através do BigBlueButton do Moodle.  
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Os principais recursos didáticos serão: textos em PDF, questionários, materiais de análise, 

e videoconferências. 

Será aberto também um grupo no Whatsapp específico para avisos e para apoio extra nas 

videoconferências. 

As primeiras duas semanas serão consideradas como período de ambientação quanto às 

atividades a serem desenvolvidas e aos recursos tecnológicos a serem utilizados. 

Todas as atividades do semestre estão explicadas no quadro abaixo, o qual compreende 

inclusive a carga horária de cada unidade e as formas de avaliação durante o curso. As 

videoconferências terão duas horas cada uma. A carga horária das demais atividades de 

cada unidade é calculada pela subtração da carga horária das videoconferências. 

O quadro abaixo deve ser lido em conjunto com o cronograma que aparece na sequência, 

pois ambos se complementam.  

Tópico/tema e 

carga horária 

Conteúdos Objetivos de 

aprendizagem 

Recursos didáticos Atividades e 

estratégias de 

interação 

 

Avaliação e 

feedback 

Currículo e 

produção textual 

(ministrado 
presencialmente) 

- Currículos e 

atuação docente. 

- Currículos e 
produção textual. 

- Compreender o 

papel que jogam as 

orientações 
curriculares na 

construção das 

práticas de ensino e 
aprendizagem de 

produção textual. 

 

- Textos em PDF: 

Furlanetto (2009); 

Bonini (2019);  
- Exemplos 

impressos para 

análise; 
-Videoconferência.  

- Debater textos em 

sala 

- Analisar currículos 
e práticas de ensino. 

 

- Participação  

8h 

A relação teoria e 

prática no ensino 

de produção 
textual 

- Escolhas teórico-

práticas; 

- A formação do/a 
docente para a 

produção textual. 

- Compreender o 

papel das escolhas 

teóricas na construção 
das práticas de ensino 

e aprendizagem de 

produção textual. 

- Textos em PDF: 

Halté (1998) 

Trisotto (2011); 
- Exemplos em PDF 

ou vídeo de práticas 

de ensino. 

- Ler textos; 

- Analisar o 

elemento teórico 
presente nas práticas 

de ensino; 

- Participar de 
videoconferência. 

 

- Participação. 

4h 

Metodologias de 

ensino de 
produção textual 

- Histórico das 

metodologias de 
produção textual 

na escola; 

- Metodologias 
atuais. 

- Compreender a 

evolução das 
metodologias de 

ensino e 

aprendizagem de 
produção textual. 

 

- Textos em PDF: 

Bonini (2002); 
Rodrigues e Cerrutti-

Rizzatti (2011); 

-Videoconferência. 

- Ler textos; 

- Participar de 
videoconferência; 

- Apresentar 

seminário. 

- Participação; 

- Apresentação 
de seminário. 

4h 

Prática de análise 
linguística na 

produção textual 

- Estilo e autoria;  
- Prática de 

análise linguística. 

 

- Compreender a 
relação entre a prática 

de análise linguística 

a construção da 
autoria.  

 

- Textos em PDF: 
Bakhtin (2013); 

Geraldi (2010); 

Mendonça (2006); 
-Videoconferência. 

- Ler textos; 
- Participar de 

videoconferência; 

- Apresentar 
seminário. 

- Participação; 
- Apresentação 

de seminário. 

8h 

A reflexão 
durante o 

processo de 

escrita 

- Revisão do texto 
do/a estudante; 

- Reescritura. 

- Compreender o 
papel das práticas de 

revisão no processo 

de produção do texto 
na escola.  

- Textos em PDF: 
Moterani e 

Menegassi (2013); 

Couto e Bonini 
(2017); 

Gasparotto e 

Menegassi (2015); 
- Exemplos em PDF; 

-Videoconferência. 

 

- Ler textos; 
- Analisar e 

desenvolver prática 

de revisão; 
- Participar de 

videoconferência; 

- Apresentar 
seminário. 

- Participação; 
- Apresentação 

de seminário. 

8h 

Livro didático e 

produção textual 

- Práticas de 

escrita no livro 

didático; 

- Compreender as 

bases teóricas e 

possibilidades práticas 

- Textos em PDF: 

Bonini (2018); 

Bonini e Yano 

- Ler textos; 

- Participar de 

videoconferência; 

- Participação; 

- Apresentação 

de seminário. 5h 
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- O livro didático 
e as práticas de 

ensino. 

do trabalho com 
escrita previsto pelo 

livro didático. 

(2018); 
-Videoconferência. 

- Apresentar 
seminário. 

Oralidade e 
multimodalidade 

na produção 

textual 

- Produção do 
texto oral; 

- Produção do 

texto e TICs. 

- Compreender a 
presença dos 

elementos orais e 

multimodais na 
produção do texto.  

- Textos em PDF: 
Schneuwly e Dolz 

(2004); 

Koroll e Pereira 
(2017); 

-Videoconferência. 

 

- Ler textos; 
- Participar de 

videoconferência; 

- Apresentar 
seminário; 

- Enviar trabalho 

escrito final. 

- Participação; 
- Apresentação 

de seminário; 

- Trabalho 
escrito. 8h 

Obs.: Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. 

O uso não autorizado de material original retirado das aulas constitui contrafação – 

violação de direitos autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm). 
 

CRONOGRAMA:  

Todas as atividades deste cronograma estarão discriminadas no Moodle na sequência de 

sua realização. 
 
AULA DATA  CONTEÚDO/OBJETIVO/

ATIVIDADE 

TEXTOS PARA 

LEITURA 

ATIVIDADES 

1.  02/03 - Currículo e atuação 

docente 

 

Furlanetto (2009) 

 

-- (realizado presencialmente) 

2.  09/03 - Currículos e produção 

textual 

Bonini (2019) -- (realizado presencialmente) 

3.  31/08 - Escolhas teórico-práticas; 

- A formação do/a docente 

para a produção textual. 

Halté (1998) 

Trisotto (2011)  

- Ler textos; 

- Analisar o elemento teórico 

presente nas práticas de ensino; 

- Participar de videoconferência. 

4.  14/09 - Histórico das 

metodologias de produção 

textual na escola; 

- Metodologias atuais. 

Bonini (2002) 

Rodrigues e Cerrutti-

Rizzatti (2011)  

- Ler textos; 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 

5.  21/09 - Estilo e autoria Bakhtin (2013) 

Geraldi (2010)  

- Ler textos; 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 

6.  28/09 - Prática de análise 

linguística. 

Mendonça (2006)  

 

- Ler textos; 

- Responder exercícios. 

. 

7.  05/10 - Revisão do texto do/a 

estudante; 

 

Moterani e 

Menegassi (2013) 

Couto e Bonini 

(2017) 

- Ler textos; 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 

8.  19/10 - Reescritura. Gasparotto e 

Menegassi (2015)  

- Ler textos; 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 

9.  26/10 - Práticas de escrita no 

livro didático; 

- O livro didático e as 

práticas de ensino. 

Bonini (2018)  

Bonini e Yano (2018) 

- Ler textos; 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 

10.  09/11 - Produção do texto oral; 

 

Schneuwly e Dolz 

(2004)  

- Ler texto 

- Participar de videoconferência; 

- Apresentar seminário. 
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11.  16/11 - Produção do texto e 

TICs. 

Koroll e Pereira 

(2017) 

- Ler texto; 

- Participar de videoconferência. 

- Enviar trabalho escrito final. 

 

AVALIAÇÃO:  

O aproveitamento na disciplina será aferido mediante observação de participação nas 

atividades e de um trabalho escrito. As notas serão computadas em consonância com o 

seguinte esquema: a) participação em videoconferência e nos exercícios (peso 2); b) 

apresentação de seminário (peso 3); e c) escrita de um trabalho escrito individual (peso 5). 

O trabalho consistirá em um exercício de análise, planejamento de atividade, ou elaboração 

de material. 

A participação em atividades será computada seja em função dos comentários realizados 

pelo/a estudante nas videoconferências seja pelos retornos postados no Moodle relativos a 

exercícios e questionários propostos. 

Os prazos de entrega das atividades serão ajustados e flexibilizados em casos de 

inviabilidade dos sistemas, de acordo com as necessidades da turma. 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE: 

O professor estará disponível para atendimento online individual via BigBlueButton com 

acesso pelo Moodle, sempre às quintas-feiras, das 18h às 19h.  
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