
 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 

EDUCAÇÃO 

Resolução 04/CD de 05/11/1982 

Reconhecimento: Portaria 519/MEC de 

13/10/1987 

PLANO DE ENSINO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

CURSO: Pedagogia                          DISCIPLINA: Fundamentos e Prática da Alfabetização I 

CARGA HORÁRIA: 80h/a              PERÍODO: 5° 

TURMA:  2019.1                              SEMESTRE LETIVO: 2020.1 

Docente: Rosângela de Fátima Cavalcante França  

Número de discentes que irão cursar (ERE):  

Carga horária já ministrada: 4 horas. 

Carga horária restante para ERE: 76 horas. 

EMENTA 

O conceito de alfabetização, a natureza do processo e suas condicionantes; Conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao professor alfabetizador; Consciência linguística e 

alfabetização; evolução do processo de aquisição da língua escrita pela criança; métodos e 

técnicas de alfabetização decorrentes das tendências pedagógicas; recursos facilitadores do 

processo; o processo de avaliação. A diversidade e a variabilidade linguística no processo de 

alfabetização; relação linguagem-cultura-sujeito e ensino da língua; a escrita como produção 

social; práticas discursivas e alfabetização; leitura e a produção de textos no processo de 

aquisição das normas da escrita. Material didático; Alfabetização na perspectiva 

da educação inclusiva. 

OBJETIVOS 

• Possibilitar aos alunos do curso de pedagogia um estudo introdutório acerca do processo de 

alfabetização para que os mesmos se sintam capazes de: compreender os processos de 

aprendizagem da leitura e da escrita; 

• Aprofundar o conhecimento sobre os processos de aprendizagem dos quais depende a 

alfabetização; 

• Analisar situações reais de evolução de escritas não-convencionais produzidas por alunos 

e/ou alunas em situações de aprendizagem durante a alfabetização; 

• Refletir acerca das contribuições de pesquisas no campo da psicogênese utilizado este 

conhecimento no planejamento de situações de aprendizagem produtiva. 

CONTEÚDOS 

• História da alfabetização; 

• Conceitos de alfabetização; 

• A natureza do processo de alfabetização e seus condicionantes; 

• Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao professor alfabetizador; 

• Psicolinguística, linguística e alfabetização; 

• Evolução do processo de aquisição da língua escrita pela criança; 

• Métodos e processos, análise das cartilhas, recursos facilitadores e avaliação na 

alfabetização; 

• Alfabetização na perspectiva da educação inclusiva. 



 
METODOLOGIA 

Em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu retorno autorizado de forma remota 

pela Resolução 254 de 09 de setembro de 2020, a disciplina Fundamentos e Prática da 

Alfabetização I será ofertada no formato de Ensino Remoto Emergencial (ERE), por meio de 

Atividade Remota Emergencial (ARE) síncronas e assíncronas. 

A disciplina será desenvolvida por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos 

e atividades didáticas: 

 

1) 24 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades síncronas realizadas 

por meio do Google Meet. 

 

 A carga horária e as atividades serão distribuídas da seguinte forma:  

 

a) 10 horas - aulas por meio de exposição oral dialogada, com apresentação de slides, de 

forma coletiva, em que todos/as os/as discentes matriculados deverão acessar uma sala 

virtual, em tempo real, a partir de link de acesso a ser disponibilizado pela docente da 

disciplina; 

b) 14 horas – Socialização para a turma de estudos realizados individualmente ou em 

grupos pelos discentes, para problematizações, análises e apresentação de novas 

informações. As apresentações deverão ser realizadas com apoio de slides. 

 

2) 52 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades assíncronas: as 

atividades assíncronas serão por meio dos estudos orientados de textos e realização de 

atividades práticas.  

 

Os materiais bibliográficos para estudo serão disponibilizados no SIGAA e encaminhados 

com antecedência, via e-mail dos discentes. 

 Para a comunicação entre discentes e docentes, incluindo o envio e disponibilização de 

materiais bibliográficos e atividades para estudos, serão utilizados e-mails e Whatsapp da turma. 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados nos seguintes aspectos: 

 

• Quanto à frequência: frequência em no mínimo de 75% das atividades remotas síncronas e do 

cumprimento de no mínimo 75% horas assíncronas por meio da realização de estudos e 

atividades; 

• Quanto ao desempenho: 

• - Domínio cognitivo: relacionado às atividades de pesquisa, produção escrita e planejamento 

de modo individual  e apresentação de  trabalhos de grupo. 

 

Obs: Não há avaliação repositiva para provas, trabalhos e atividades não realizados, assim 

como não há avaliação repositiva para faltas. 
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Porto Velho, 12 de outubro de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França  

Ministrante da Disciplina 



 

RESUMO DAS DATAS 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


