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2. EMENTA 
 

Fonologia e variação.  Fenômenos fonológicos em diferentes níveis. Proposições metodológicas 

para a elaboração de material didático. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 

O estudo da Fonologia é extremamente importante para a boa formação de professores e pesquisadores 
interessados em áreas relacionadas à variação dialetal, aquisição fonológica e escrita, dentre outras. 
Contribui para o melhor entendimento e explicação de processos fonológicos relacionados à escrita e à 
oralidade de alunos do Ensino Fundamental. 
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4. OBJETIVOS 

 

1. Refletir sobre o sistema fonológico da Língua Portuguesa e sua contribuição para o ensino. 

2. Rever os conceitos fundamentais para os estudos fonético-fonológicos. 
3. Relacionar o aparato teórico fonológico ao ensino de língua materna 

4. Estudar o sistema fonológico do Português, considerando a variação dialetal e a aquisição 
da linguagem oral e escrita. 

5. Reconhecer subsídios teóricos para a explicitação de processos fonológicos, com ênfase na 
realidade da escrita e da oralidade de alunos do Ensino Básico. 

6. Propor ações metodológicas para a elaboração de material didático. 
 

 

 
5. PROGRAMA 

 

1- Fonologia: organização dos sons no sistema linguístico do português 

 

1.1- O sistema fonológico do português 

1.2- Traços distintivos do português 

1.3- Fenômenos fonológicos envolvendo as vogais  

1.4- Fenômeno fonológicos envolvendo as consoantes 

1.5- Aspectos da fonologia do português no ensino básico: o oral e o escrito na sala de aula 

1.6- Elaboração de material didático para o ensino básico 

2- Variação fonológica 

 
2.1- Fenômenos variáveis no nível do segmento, da sílaba, da palavra e da frase  

2.2- Variação fonológica e ensino 

2.3- Proposição de material didätico para o ensino básico. 
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6. METODOLOGIA 
 
As atividades a serem desenvolvidas na disciplina serão as seguintes: 

 

a) Atividades síncronas: 2 horas semanais 

    Horários das atividades síncronas:   

    sextas-feiras, 9h às 11h. Plataforma de T.I./softwares que serão utilizados: Moodle   

b) Atividades assíncronas: 2 horas semanais  

    Plataforma de T.I. / softwares que serão utilizados: Mconf  

c) Demais atividades letivas:  

Leitura de textos e resolução de exercícios. Visualização de vídeos. 

d) Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas 

    Material de apoio a ser utilizado: Haverá atividades a serem desenvolvidas no Moodle. Os 

textos e exercícios serão disponibilizados no Dropbox ou enviados diretamente ao e-mail do 

aluno. Também será utilizado o ebook Fonologia, variação e ensino, que pode ser acessado 

em  http://bibliotecadigital.sedis.ufrn.br/interativos/profletras/ 

 

Horário de orientação assíncrona das atividades e canal de comunicação docente – 

turma: sextas-feiras, 11h às 12h, através da plataforma Mconf. Nesse horário, haverá 

orientação das atividades e esclarecimento de dúvidas gerais referentes à disciplina.  

 

Atividades síncronas: webconferências, audioconferências, webaulas, chats etc. 

Atividades assíncronas: videoaulas; fóruns de dúvidas, fóruns de debates, elaboração de 

textos ou material hipermidiático, resposta a questionários online etc.  

Demais atividades: Leituras de textos, resolução de exercícios, atividades de pesquisa etc.  

 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
Serão avaliadas as seguintes atividades:  

 

01 Participação nos Fóruns de Discussão na plataforma Moodle 20 pontos 

02 Exercícios diversos ao longo do semestre. 20 pontos 

03 Apresentação de trabalho. 30 pontos 

04 Exercício final. 30 pontos 

 

As atividades serão feitas e apresentadas na plataforma Moodle ou enviadas para o e-mail da 

professora: marlucia.alves@gmail.com    marlucia.alves@ufu.br .  

Serão considerados como critérios para avaliação: coerência, legibilidade, clareza na 

exposição de ideias e posicionamento.  

Para cada disciplina serão distribuídos 100 (cem) pontos, em números inteiros. Para ser 

aprovado, o aluno deve alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos na soma das notas e 75% 

(setenta e cinco por cento) de frequência, considerando as atividades síncronas e 

assíncronas. 

 

http://bibliotecadigital.sedis.ufrn.br/interativos/profletras/
mailto:marlucia.alves@gmail.com
mailto:marlucia.alves@ufu.br
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