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EMENTA:  
Iniciação à docência e intervenção no cotidiano escolar: Aplicação 
de conteúdos básicos de Língua Portuguesa em sala de aula do Ensino 
Médio (leitura, produção de texto e análise linguística). 
OBJETIVOS: 
 
GERAL 
Promover a inserção do graduando em Letras no processo de ensino, pesquisa e aprendizagem dos 
conteúdos básicos de Língua Portuguesa no Ensino Médio, por meio da observação das práticas 
docentes e a sua vivência na rotina do trabalho escolar por um período contínuo. 
 
ESPECÍFICOS 
- Possibilitar a interação do graduando no espaço da escola de Ensino Médio por meio da 
observação e da prática docente em Língua Portuguesa; 
- Desenvolver habilidades de elaborar, executar e avaliar projetos de ensino e sequências didáticas a 
serem construídas e partilhadas com o professor/regente; 
- Levar o graduando a refletir sobre a observação e a prática em salas do Ensino Médio no que se 
refere à leitura, produção textual e análise linguística. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I – Leitura, produção textual e análise linguística no ensino médio: teorias de base 
- Resgate dos estágios anteriores contribuições das outras disciplinas de língua para a realização do 
Estágio; 
- Objeto do ensino de Língua Portuguesa; 
- Levantamento de necessidades, dificuldades e problemas específicos da sala de aula: o livro 
didático, o ENEM  e o ensino de língua; 
- Definição de prioridades para a elaboração da proposta/projeto de trabalho 
UNIDADE II - O cotidiano da sala de aula e o processo ensino-aprendizagem no trabalho com 
o ensino de língua portuguesa no ensino médio: observação e planejamento dos projetos de 
trabalho na sala de aula 
- Organização do trabalho docente e o planejamento de aulas: registro de observações e de reflexões 
sobre as práticas efetuadas no ensino de língua  
- Concepção de Língua, texto, redação, produção textual, análise linguística e gramática 
- Orientação, planejamento e elaboração da proposta/projeto de trabalho e atividades a serem 
desenvolvidas no campo de estágio. 
UNIDADE III – O cotidiano da sala de aula e o processo ensino e aprendizagem no trabalho 
com o ensino de língua no ensino médio: intervenção e avaliação das atividades do campo de 
estagio 
- Aplicação da proposta de intervenção do estagiário;   
- Apresentação da avaliação das atividades no campo de estágio; 
- Elaboração e apresentação do relatório de estágio.  
 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
Os encontros na Universidade servirão sempre como suporte para a pesquisa-ação e reflexão sobre a 
construção do estágio, para isso contaremos com atividades de: 
Discussões e debates sobre a prática pedagógica e possíveis questionamentos registrados no Diário 
de bordo; aulas expositivas/ reflexivas e orientações para elaboração de material didático e projetos/ 



planos de ensino.  
AVALIAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO ATIVIDADE VALOR 
1 Plano e projetos de ensino De 0 a 10 
2 Relatório de estagio + Atividades 

desenvolvidas na escola 
De 0 a 10 

3 Participação e assiduidade nas 
aulas 

De 0 a 10 
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