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PROGRAMA 
 
 
EMENTA 
 
Fundamentos teórico-metodológicos e perspectivas de abordagem relativas ao Ensino  de 
Língua Portuguesa no Ensino Médio. Avaliação dos referenciais teóricos  institucionais que 
norteiam as políticas pedagógicas educacionais relativas ao ensino  de língua materna no 
Ensino Médio. Avaliação dos recursos didáticos no Ensino Médio. 
 
OBJETIVOS 
 
• Promover estudos teóricos na área da lingüística aplicada. 
• Discutir os problemas observados em relação ao ensino de LP no nível médio.  
• Buscar, através de práticas e simulação de aula, diferentes metodologias para o ensino de 
Língua Portuguesa.  
• Planejar a atuação no campo de estágio. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Leitura, debate, pesquisa, planejamento de aulas e oficinas práticas. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Atividade 1: apresentação de um texto teórico, com o propósito de gerar debate sobre  
o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio. 
 
Atividade 2: pesquisa e a seleção de material didático de língua portuguesa para  turmas de 
ensino médio, seguidas de uma análise escrita, a ser realizada em grupos, em sala de aula.  
 
Atividade 3: simulação de aula de 50 minutos para uma turma do Ensino Médio. Na  
avaliação, serão utilizados critérios como a utilização do referencial teórico debatido com 
as leituras previamente realizadas, a participação no processo de planejamento da atividade, 
a atuação prática (desenvoltura individual) e a entrega do plano de aula escrito.  
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