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EMENTA

A leitura. a produção textual. Ensino descritivo, prescritivo e produtivo da Gramática. A 
abordagem prática da morfossintaxe e da fonologia. a prática no ensino do léxico. Inserção no 
ensino fundamental e médio, público e privado.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a realização desta disciplina pelo fato de ela ser do componente curricular obrigatório 
para que o discente possa receber o grau de licenciado em Letras.



OBJETIVO

GERAL: dotar o licenciando do manejo de adequação dos conteúdos assimilados no curso de 
Letras à realidade do ensino-aprendizagem da língua materna.

ESPECÍFICOS:
- ministrar aulas de leitura e produção textual para alunos do Ensino Fundamental e Médio;
- ministrar aulas dos três tipos de ensino: o prescritivo, o descritivo e o  produtivo no Ensino 
Fundamental e Médio;
- apresentar e discutir os resultados advindos da prática pedagógicas em sala de aula, com o 
professor-supervisor, colegas estagiários, bem como os professores de Língua Portuguesa as 
escolas envolvidas;
- apresentar, em sala de aula, ao longo do semestre, seminários, exercícios práticos e resenhas 
críticas sobre os temas abordados;
- redigir um relatório técnico-científico, no final do semestre, acerca do trabalho realizado, na 
disciplina de Prática de Ensino.

PROGRAMA

1. a prática do ensino de leitura no ensino fundamental e médio
2. a prática do ensino de produção textual, segundo os parâmetros curriculares de ensino, no 
ensino fundamental e médio
2.1 a prática de ensino e os fatores de coesão
2.2 a  prática de ensino e os fatores de coerência
3. a prática do ensino da gramática, numa abordagem prescritiva, descritiva e produtiva
3.1 a prática de ensino na morfologia
3.2 a prática de ensino na fonologia
3.3 a prática de ensino na sintaxe
4. a prática e o ensino do léxico
5. a prática de ensino e o processo avaliativo

METODOLOGIA

A metodologia de ensino e de avaliação serão variadas: aulas expositivas, seminários, relatórios.

RECURSOS DIDÁTICOS

Plataforma digital para reuniões online - meet e outros recursos que necessitam de internet para 
comunicação e envio de arquivos, computador com câmera.

AVALIAÇÃO

Instrumento Conteúdo e critérios para a correção das avaliações Data Valor

REGÊNCIA

 Regências a serem realizadas pelos alunos no google meet
Serão agendados atendimentos para orientação  para as regências
Nos encontros para regências, cada estudante ministrará suas aulas 
oralmente no google meet. Data da realização: A partir de 30/09/2021 
(datas individualizadas a serem combinadas com os alunos)

29/07/2021 30,02



Instrumento Conteúdo e critérios para a correção das avaliações Data Valor

SEMINÁRIO
Os seminários consistirão na apresentação de determinado tema e com a 
participação dos colegas para debate. 

02/09/2021 20,0

RELATÓRIO DE 
ESTÁGIO

 Elaboração de relatório com as atividades realizadas durante o semestre. 
Data da entrega por e-mail: 28/10/2021
Horário: até às 23 h 59 min   
Critérios de Avaliação: 1.         Apresentação 2.         Escrita com coesão, 
coerência 3.            Cumprimento das exigências de um relatório ou 
portfólio.

28/10/2021 50,00

CRONOGRAMA

Conteúdo Aulas Data

OBS: O CRONOGRAMA será discutido com os estudantes no primeiro 
dia de aula síncrona. As aulas síncronas ocorrerão nas quintas feiras das 
8 h às 10 h 40. As aulas assíncronas ocorrerão das 10 h 40 às 11 h 30.

OBERVAÇÕES SOBRE O 
CRONOGRAMA

21/06/2021
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Declaro que as informações constantes deste plano de 
ensino são de meu conhecimento e de minha 

responsabilidade.

Uberlândia - MG, 24 de junho de 2021.

Maria Cecília de Lima
Instituto de Letras e Linguística

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecília de Lima, docente do Instituto de Letras e Linguística, em 21/06/2021 
13:10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no endereço www.ileel.ufu.br/sgi/autenticidade
por meio do código verificador: PE1385-SM14-MB80.
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