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PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 
 

TEMA: A metodologia da aprendizagem linguística ativa e o ensino de Língua Portuguesa na 

Educação Básica 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

Mirian Santos de Cerqueira – mirian_cerqueira@ufg.br 

Leosmar Aparecido da Silva – silva515@ufg.br 

 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

ANO: 2022/1 (Período: 13/07 a 10/11/2022) 

1 JUSTIFICATIVA: 

Inúmeras pesquisas no campo da linguística teórica e aplicada têm apontado problemas no campo 

do processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa na Educação Básica (GERALDI, 1991; 

POSSENTI, 1996; NEVES, 2002, dentre outros). Apesar de os documentos oficiais, como a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017, 2018) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs – 

BRASIL, 1997), apresentarem diretrizes metodológicas para o ensino, grande parte dos professores da 

Língua Portuguesa ainda não conseguiram sanar problemas relacionadas à leitura, à produção textual e à 

análise linguística na Educação Básica. Pensando em contribuir, ainda que minimamente, para repensar as 

práticas metodológicas em sala de aula, surgiu o nosso interesse em abordar de maneira teórico-prática os 

fundamentos da Metodologia da aprendizagem linguística ativa (PILATI, 2017), afim de contribuir para a 

fundamentação dos licenciandos em Letras/Português da UFG, para que juntos possamos construir 

oficinas de materiais didáticos voltados para a Educação Básica. 

 

2 OBJETIVOS: 

2.1 Geral: 

 

• Contribuir para a formação dos alunos dos Cursos de Licenciatura em Letras/Português. 

 

2.2 Específicos: 

 

• Compreender os pressupostos teóricos da Metodologia da aprendizagem linguística ativa; 

• Construir oficinas de materiais didáticos com base nos princípios da Metodologia da 

aprendizagem linguística ativa. 

 

3 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

• Pressupostos teóricos da Metodologia da aprendizagem linguística ativa. 

• Pressupostos para elaboração de sequências didáticas e oficinas de aprendizagem. 
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4 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

O presente projeto de PCC contará com as seguintes etapas metodológicas: 

 

1ª Etapa - Apresentação teórico-metodológica dos fundamentos da Metodologia da aprendizagem 

linguística ativa (PILATI, 2017). 

 

2ª Etapa – Discussão dos textos teóricos sobre a Metodologia da aprendizagem linguística ativa.  

 

3ª Etapa – Elaboração e apresentação de oficinas de materiais didáticos com base nos princípios da 

Metodologia da aprendizagem linguística ativa. 

 

55 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será estabelecida de maneira processual. Para tanto, serão considerados para fins de 

avaliação: a frequência aos encontros síncronos (via google meet), discussão dos textos teóricos, 

elaboração e apresentação oral de um produto final (oficina de material didático). 

 

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

13/07/2022 (Quarta-feira – 16h às 17h40) – Encontro síncrono (via google meet) com todos os 

participantes para apresentação da proposta e introdução ao estudo dos princípios da Metodologia da 

aprendizagem linguística ativa. 

 

09/08/2022 (Terça-feira – 8h às 9h40) - Orientação para elaboração de oficinas de materiais didáticos. 

 

15/09/2022 (Quinta-feira – 19h às 20h40) - Orientação para elaboração das oficinas de materiais 

didáticos. 

 

10/11/2022 (Quinta-feira – 8h às 11h40) - Encontro síncrono (via google meet) para apresentação das 

oficinas de materiais didáticos. 
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