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EMENTA:
Produção de textos orais e escritos; técnicas de análise e reescrita de textos. Ensino da produção de
textos.
OBJETIVOS:
•
Discutir a produção de textos nas escolas a partir, principalmente, de teorias do letramento e dos
gêneros do discurso.
•
Refletir sobre políticas pedagógicas de ensino do texto.
•
Analisar propostas didáticas de produção textual, avaliar textos produzidos por estudantes de vários
níveis de ensino (fundamental, médio e superior) e propor atividades de revisão e reescrita.
•
Elaborar propostas didáticas de produção textual, passível de ser utilizada em escolas de ensino
fundamental e médio.
CONTEÚDOS:
• Cultura escrita e sociedade letrada
• Linguagem, escrita e poder
• Letramento e ensino do texto
• O texto como prática discursiva
• Produção de texto e suas relações com os documentos/ações oficiais
• Análise de propostas de trabalho com a produção de textos na escola, tendo por base diferentes
gêneros discursivos
• Correção, reescrita e avaliação de textos
•

Elaboração de propostas de trabalho com produção de texto para diferentes níveis de ensino

METODOLOGIA:
Discussão de tópicos da teoria, bem como análise de propostas didáticas e políticas pedagógicas de
ensino de produção textual; atividades de leitura, produção de textos, acompanhadas de revisão e
reescrita; análises de textos produzidos por estudantes de vários níveis de ensino (fundamental, médio e
superior); elaboração de propostas de trabalho com produção de texto em diferentes níveis de ensino.
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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