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OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivo Global

Promover o desenvolvimento de massa crítica sobre as bases teóricas, motivações culturais e aspectos
desenvolvimentistas relacionados às práticas de formação de leitores / escritores nos anos iniciais do
ensino fundamental.
Objetivos Formais Específicos

• Caracterizar os aspectos determinantes da cultura escolar no entorno das noções de texto, leitura e

produção textual.
• Definir texto, leitura e escritura como fenômenos representacionais associados a práticas
socioculturais e discursivas.
• Descrever os aspectos do desenvolvimento humano associados às práticas de leitura e produção de
textos, assim como o impacto das tecnologias da informação clássicas e hipertextuais sobre as práticas
culturas de leitura e escrita.
• Definir os objetivos das práticas escolares na escola dos anos iniciais do ensino fundamental dentro de
um projeto curricular centrado no desenvolvimento global do aluno.
PLANO DE APLICAÇÃO
Aula

Previsão

Tema

25/2

Referências básicas:
Apresentação da disciplina e seus objetivos

1-2

28/2

Unidade 1: Leitura e escrita na Modernidade
O projeto civilizatório, a Razão cartesiana e a cultura letrada

3-4

EAD

Estudo dirigido 1 (ED1)
A história da cultura letrada no Brasil
Período de execução: 28/2 a 27/3

5-6

21/3

O caráter histórico e político das práticas de leitura e escrita na cultura letrada: das
condições de adequação ao longo do tempo

Unidade 2: A Leitura
O ato de ler como propriedade filogenética: consequências para o conceito de texto e a
para a avaliação da capacidade de leitura

7-8

28/3

29*

EAD

9-10

4/4

Leitura e representação de mundo: do processo intelectual e dos tipos de leitura
de mundo

11-12

11/4

Leitura, formulação de conceitos e zona de desenvolvimento proximal

13-14

EAD

Estudo dirigido 2 (ED2)
Leitura e zona de desenvolvimento proximal

Teste de verificação 1 (TV1) – On Line
Período de execução: 29/3 a 3/4

Período de execução: 12/4 a 24/4

15-16

25/4

Aspectos culturais e psicolinguísticos do processo de leitura

Unidade 3: a Escrita
17-18

9/5

Estudo dirigido 3 (ED3 – trabalho final)
Texto e hipertexto: a leitura e a produção textual no mundo contemporâneo
Período de execução: 7/5 a 13/6

19-20

16/5

As escritas como instrumentos da representação e do processo de comunicação

21-22

23/5

Escritura, discurso, gêneros discursivos e textuais: para além dos estereótipos da cultura
escolar

23-24

30/5

Leitura, escrita e desenvolvimento humano

30*

EAD

25-26

6/6

27-28

13/6

Teste de verificação 2 (TV2) – on line
Período de execução: 30/5 a 30/6

A leitura e a escrita em face de necessidades educativas especiais

Conclusões e entrega de trabalhos
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ACESSO ÀS AULAS, TEXTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
EM PLATAFORMA VIRTUAL
Localização:

atutor.gplinguagem.com.br
Ao acessar a plataforma pela primeira vez, registre-se no sistema e valide seu endereço de email conforme
instruções em tela.

Após validar seu endereço de email, retorne ao atutor e entre no sistema fazendo login com o nome de
usuário e senha previamente registrados. Ao entrar, solicite inscrição na disciplina (apenas na disciplina em
que esteja regularmente inscrito no sistema UERJ) e aguarde a liberação pelo professor – você receberá uma
mensagem quando estiver liberado.
CONSULTE O QUADRO DE AVISOS DA DISCIPLINA NO ATUTOR AO MENOS UMA VEZ POR SEMANA
Caso necessite, entre em contato com seu professor:

< senna.atutor@gmail.com >

