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EMENTA:
Leitura de textos diversos: literários, acadêmicos, científicos, jornalísticos etc. Estratégias de leitura. A
leitura no ensino.
OBJETIVOS:
• Discutir questões teóricas e metodológicas relacionadas ao ensino de leitura na escola básica.
• Identificar procedimentos, capacidades e estratégias de leitura e refletir sobre as implicações no
ensino.
• Examinar e comentar as concepções de leitura apresentadas nas orientações curriculares nacionais.
• Analisar propostas de leitura em contexto escolar, reconhecendo sua importância na formação de
leitores.
• Elaborar propostas didáticas de leitura passíveis de seremutilizadas na escola básica.

CONTEÚDOS:
• Concepções e abordagens de leitura
• Procedimentos, capacidades e estratégias de leitura
• Teorias da leitura, gêneros do discurso e letramento
• Práticas de leitura no letramento escolar
• Orientações curriculares para o ensino de Língua Portuguesa
• Leitura e mediação pedagógica: o papel dos educadores e dos educandos
• Propostas de leitura: perspectivas
METODOLOGIA:
Leitura e discussão de textos teóricos, análise de propostas didáticas de leitura em contexto escolar,
elaboração de propostas didáticas de leitura passíveis de seremutilizadas na escola básica.
AVALIAÇÃO:
A avaliação ocorrerá por meio de trabalhos escritos e/ou orais, individuais e/ou em grupos, de acordo
com as normas constantes do Regimento Geral da UFES (capítulos VII e VIII).
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