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EMENTA DA DISCIPLINA  

 

Os gêneros do discurso/textuais nos estudos contemporâneos da linguagem. 

Procedimentos analíticos. Os gêneros no ensino e aprendizagem da escuta, da leitura e 

da produção de textos. Proposições metodológicas para elaboração de material didático. 

______________________________________________________________ 

OBJETIVOS  

 

A disciplina tem por objetivo relacionar as questões da interação, do texto e do sujeito 

da linguagem com as práticas de leitura, escuta, produção textual e análise linguística na 

escola à luz da mediação dos gêneros discursivos/textuais. 

 

______________________________________________________________________ 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Panorama das diferentes abordagens de estudo dos gêneros discursivos/textuais  

2. A perspectiva dialógica de estudo dos gêneros do discurso 

3. Tipologias textuais/ sequências textuais  

4. O lugar e o papel do texto na sala de aula: práticas de linguagem, unidades básicas e 

gêneros do discurso/de texto como articuladores/mediadores 

 

______________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA 

 

Serão mediados os seguintes procedimentos metodológicos:  

 

- Aulas expositivo-dialogadas síncrona de forma remota; 

- Discussões orientadas em grupo de forma síncrona; 

- Realização de atividades extraclasse assíncronas (roteiro de leitura, fichamento, 

trabalhos escritos); 

- Produção textual orientada de forma assíncrona; 
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Esses procedimentos metodológicos serão realizados sob o âmbito do ensino remoto a 

partir das seguintes ações e recursos: 

 

- Utilização do moodle como espaço de design e organização da disciplina, bem como 

espaço de interlocução entre docente e discente; 

- Utilização de e-mail como espaço de interlocução entre docente e discente; 

- Utilização do Webconf/RNP para encontros síncronos e orientações; 

 

 

LEMBRETE: 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. 

- Trabalhos com plágio no todo ou em partes receberão nota zero. Plágio é crime. 

 

CARGA-HORÁRIA DE CADA ATIVIDADE: disponibilizada abaixo no item 

cronograma. 
 

______________________________________________________________________ 

AVALIAÇÃO  

 

          Serão mediados os seguintes procedimentos avaliativos: 

 

- Realização de atividades solicitadas nas atividades síncronas e assíncronas; 

- Elaboração de um trabalho final.  

 

Haverá flexibilização de prazos para realização de avaliações (Art. 15, § 4º). Caso haja 

perda de sinal ou qualquer outro problema de ordem tecnológica ou elétrica, entrar em 

contato com o professor via e-mail, quando possível, para redimensionamento das 

atividades. 

A frequência será computada com o acesso à sala virtual em atividades síncronas e na 

submissão das atividades em atividades assíncronas.  

______________________________________________________________________ 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE 

 

Durante a semana com a marcação prévia pelo aluno por e-mail. 

 

 

CRONOGRAMA  
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No. de 

encontros 

Conteúdo Encontros 

01 e 02 - Atividade diagnóstica 

- Texto: “Ensinar português?” e 

Concepções de linguagem 

 

Os dois encontros já foram 

desenvolvidos nas datas: 02 e 

09 de março, respectivamente. 

03 a 10 - Português na escola: história de 

uma disciplina curricular 

- A aula como acontecimento 

- Gêneros do discurso – Bakhtin 

- Metapesquisa 

- Gêneros orais e escritos na escola 

- Deslocamentos no ensino – De 

objetos a práticas de práticas a 

objetos 

 

 

4 encontros síncronos – 

agendados previamente - de 

1h30min, correspondente a 

4h/aula 

4 encontros assíncronos – 

orientações no moodle – 

correspondentes a 4h/a cada um 

deles.  

11 e 12 Atividades avaliativa e encerramento 1 encontro síncrono – agendado 

previamente  

1 encontro assíncrono para a 

realização da atividade final  
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