
Faculdade de Educação
Disciplina: EDM0323 - Metodologia do ensino de português: a 
alfabetização Professora responsável: doutora Nilce da Silva
Contatos importantes: nilce_da_silva@hotmail.com (e-mail e MSN); nilce@usp.br, 
www.acoalfaplp.net e http://alfabetizarvirtualtextos.wordpress.com/.

Objetivos
Criar condições para que o aluno: a) Investigue e discuta questões relativas ao processo de  
aquisição e desenvolvimento da língua materna, enfocando a alfabetização como problema de 
especial importância na escola brasileira. b) Reflita sobre a realidade do quotidiano escolar, 
buscando as relações e implicações dos fundamentos teóricos estudados para a construção de 
uma  visão  crítica  referente  à  formação  do  professor  alfabetizador.  c)  Programe  e  execute 
atividades que o preparem para atuar como profissional em diferentes campos que tratem da 
aquisição e desenvolvimento da língua materna.

Programa resumido
A disciplina  propõe  a  sistematização  de  conhecimentos  sobre  o  processo  de  elaboração  da 
linguagem escrita em suas relações com a oralidade e como um sistema histórico cultural de 
significação. Partindo de uma concepção dialógica de linguagem, o curso apresenta questões 
que subsidiarão tanto a compreensão dos aspectos linguísticos, cognitivos e sociais relativos ao 
processo de aquisição e desenvolvimento da língua materna, quanto à orientação metodológica 
do trabalho pedagógico na atualidade.

Programa
1. A linguagem como objeto de conhecimento:
Concepções  de  linguagem  e  implicações  para  o  estudo  do  processo  de  aquisição  e 
desenvolvimento da linguagem escrita; linguagem como interação e prática pedagógica: função 
cognitiva, função comunicativa e função auto-reguladora.
2. A alfabetização como questão nacional: relações históricas entre escola e alfabetização. 
Oralidade e comunicação: A escola e o desenvolvimento da linguagem oral; compreensão da 
alfabetização como processo interdisciplinar; contribuições da Linguística, da Psicolinguística e 
da Sociolinguística; linguagem e desempenho escolar: as práticas escolares e a variedade 
linguística. 
3. A escrita como um processo histórico social: os usos e práticas sociais da escrita; reflexões 
sobre a história da escrita na história da humanidade. 
4. A história da escrita no desenvolvimento infantil. O trabalho de Vygotsky e Luria; hipóteses 
infantis sobre a construção da escrita (a pesquisa de Ferreiro e Teberosky). 
5. A escola diante das práticas de desenvolvimento da linguagem escrita; significados do ato de 
ler e escrever; leitura, escrita e literatura; a atualidade do trabalho de Céléstin Freinet; o ensino 
da escrita como uma arte. 
6. Análise de currículos e programas de ensino da língua materna; programas e projetos de 
alfabetização atuais; a persistência de dilemas como: prontidão para alfabetização e cartilhas de 
alfabetização. 
7- Projeto didático (plano de aula) para o trabalho com a leitura e a escrita e a necessidade de  
novos- letramentos à luz de M. Soares. 

Avaliação

Vocês terão três avaliações: Plano de curso (já feita), Prova em grupo (já feita) e os seminários  
(os alunos que não realizarem seminário discutirão com a Professora em sala de aula outra  
forma de avaliação). 

1- Uma nota única para todos os participantes de um mesmo grupo que apresentará seminário  
que obedecerão aos seguintes princípios: a- O grupo terá em torno de 1 hora de apresentação. b-
Todos os membros do grupo devem expor. c- Um texto básico deve ser apresentado. d- O grupo 



deverá  entregar  uma síntese  do trabalho para  cada aluno da classe  de uma página digitada 
(T.N.R. 12, espaço, 1,5 p.). e- O grupo apresentará uma música ou poesia relacionada com o 
tema. f- O grupo utilizará: ou cartazes, ou partes de filmes, ou transparências para apresentar  
parte da temática proposta. g- O grupo apresentará um artigo, matéria de jornal que trate sobre o 
tema. h- O grupo indicará para a classe pelo menos um livro que trate do tema. i- O grupo fará 
uma análise crítica do tema proposto (zero a dez).
2- Avaliação escrita em grupo.
3- Elaboração e publicação no blog de plano de aula.

A média final será a soma das avaliações, sendo que este total será dividido por três.
O aluno terá meio ponto acrescentado à sua média final quando enviar material pertinente para 
alimentação do blog Alfabetizar virtual.
No caso do aluno faltar em uma das avaliações, ele poderá fazê-la no dia de avaliação 
substitutiva (ver calendário abaixo).

Método
A disciplina será  desenvolvida através  de aulas  expositivas,  palestra,  seminários,  análise  de 
textos, discussões, interação on- line, trabalhos em grupo, atividades práticas em salas de aula 
de alfabetização e trabalhos de pesquisa.

Estágio:
O estágio de 60 horas é obrigatório e será dividido da seguinte maneira (que deverá ser colocada 
na ficha de estágio): 10 horas de contato com escola e profissionais necessários para início do 
estágio; 20 horas de observação em sala de aula; 10 horas para elaboração do plano de aula; 20  
horas para aplicação do plano de aula. A ficha será assinada nos dias 22 de outubro e/ou 5 e/ou 
12 de novembro.
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Cronograma

Aula 1 - 30 de julho: apresentação do plano de aula, escolha de seminário a ser realizado, 
elaboração da lista de e-mails e cadastro como seguidor do blog.



Aula 2 - 13 de agosto:- Exposição da professora: o que é linguagem, alfabetizar e letrar.
– Discussão do texto de Magda Soares, Novas práticas de leitura e de escrita: letramento 
na cibercultura.

Aula 3 - 20 de agosto: - Discussão dos textos de M. do R. L. Mortatti.

Aula 4 - 27 de agosto: - Exposição da professora: como será o estágio. - Início da elaboração 
do plano do plano de aula (em grupo, levar material para tanto).

03 de setembro: Semana da Pátria.

Aulas 5, 6 e 7 - 10, 17 e 24 de setembro: interação on line, leitura e releitura dos planos de aula 
e encaminhamento para publicação no blog (valor zero a dez).

Aula 8 - 01 de outubro: avaliação parcial, em grupo, com consulta (valor zero a dez).

Aula 9 - 08 de outubro:  Discussão das atividades de letramento virtual desenvolvidas pelos 
alunos; distribuição de provas; reflexão sobre o curso de Metodologia do ensino de português: a 
alfabetização.

Aula 10 - 15 de outubro: devolução das provas remanescentes e orientações sobre o plano de 
aula e a realização do estágio.
Convite: 18.00 às 19.00 - Registro de depoimentos para homenagem a ser feita para profa. 
Magda Soares pelos seus 80 anos. Local: sala 111, bloco A, FEUSP ou envio para meu e-mail.

Aula 11 - 22 de outubro:
Convite: 18.00 às 18.30: reunião para criação do núcleo de estudos da USP sobre educação 
assistida por animais, sala 111, bloco A, FEUSP.
Assinatura da ficha de estágio.
Seminários e ou exposições dos seguintes assuntos e temas: 
A- Construção da escrita (autoras: Ferreiro e Teberosky) B- 
Construção da escrita (autores: Vygotsky e Luria).

Aula 12 - 29 de outubro: Palestra com professor Y. Lenoir (Université de Sherbrooke, Canadá) 
sobre a autonomia do estudante.
Convite: 18.00 às 19.00- assistir ao espetáculo de dança do Núcleo de Estudos Africanos da 
ECA- USP (a confirmar).

Convite:  dia  30  de  novembro  -  15  às  17.00-  Palestra  com  professor  Yves  Lenoir  e 
pesquisadores sobre a  Chaire d’intervention éducative da Université de Sherbrooke.  Local a 
confirmar.

Aula 13 - 05 de novembro:
Assinatura da ficha de estágio.
Seminários e ou exposições dos seguintes assuntos e temas:
A- Técnicas de ensino (C. Freinet).
B- Parâmetros Curriculares e Pierre Lévy.

Aula 14 - 12 de novembro:
Assinatura da ficha de estágio Seminário
Seminários e ou exposições dos seguintes assuntos e temas:
A- Preconceito linguístico (autor: Marcos Bagno).
B- Identidade e língua (autora: Ignês Signorini) blog.



Aula 15 - 19 de novembro:
Visita ao Museu da Língua Portuguesa.

Aula 16 - 26 de novembro: avaliação substitutiva, entrega das respostas das questões da prova 
em grupo do dia 01 de outubro que precisavam ser refeitas para compreensão da mesma e 
devida alteração da nota.

Aula 17 - 03 de dezembro: avaliação do curso de Metodologia do ensino da língua portuguesa 
e resolução de pendências.

Bom curso!


