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PLANO DE ENSINO 
 

1º SEMESTRE DE 2021 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Unidade Acadêmica: Ciências Humanas e Letras 
Curso: Mestrado Acadêmico em Educação  
Disciplina: Tópicos Especiais em Educação: planejamento de cursos e produção de material didático 
Carga horária semestral: 64                         CH Teórica: 64                   CH Prática:                      
Ano: 2021/1                                                                   Turma/turno: Vespertino 
Docente: Silvio Ribeiro da Silva 
Nº de vagas: 20 
Modalidade: (síncrona e/ou assíncrona): síncrona e assíncrona 
 
II. EMENTA 

Disciplinarização e currículo. Didatização de objetos de ensino. Critérios de elaboração e análise 
de materiais didáticos 
 

III. OBJETIVOS 

GERAL 

• Levar os alunos a discutir, perante planos, propostas de ensino, materiais didáticos, referen-
ciais curriculares e experiências pessoais, o processo de escolarização de objetos de ensino 
em duas vertentes: o planejamento de cursos (programas, planos de ensino e projetos) e a 
avaliação, seleção e elaboração de materiais didáticos 

ESPECÍFICOS 

• Apresentar considerações a respeito da situação de produção dos discursos escolares na es-
cola, encarada como esfera de atividade humana 

• Refletir sobre o processo de escolarização dos objetos de ensino, tendo os gêneros do discurso 
como integrantes do currículo escolar 

• Discutir formas de organização da progressão curricular e da criação de dispositivos (materi-
ais) de ensino 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
 

• As aulas síncronas serão desenvolvidas às quintas-feiras, das 14h às 16h.  
• O acesso às aulas síncronas se dará por meio do link permanente: meet.google.com/byd-

wijy-hqf  
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Encontros 
 

Encontro 1 – 01/04/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Apresentação do plano de 
curso e do grupo. A vida do gênero, a vida na sala de aula/Onde está a sala de aula? + 2 horas de 
atividades assíncronas: Leitura do texto Bazerman (2006) e elaboração da atividade referente ao 
texto lido (disponível no Classroom). 

Encontro 2 – 08/04/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: A vida do gênero, a vida na 
sala de aula/Onde está a sala de aula? + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Cho-
ppin (2004) e elaboração da atividade referente ao texto lido (disponível no Classroom). 

Encontro 3 – 15/04/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Conceito de livros didáticos 
+ 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Batista (2009) e elaboração das atividades 
referentes ao texto lido. 

Encontro 4 – 22/04/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Livro didático como gênero 
do discurso + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Bunzen e Rojo (2005) e elabo-
ração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 5 – 29/04/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Transposição didática e Di-
datização + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Agranionih (2001) e elaboração 
das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 6 – 06/05/2021 – 4 horas-aula de atividades assíncronas: Pedagogia de Projetos. 
Leitura do texto Thadei (2013) e elaboração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 7 – 13/05/2021 – 4 horas-aula de atividades assíncronas: Sequências didáticas – 
apresentação de um procedimento. Leitura do texto Dolz, Noverraz e Schneuwly ([2001]2010) e 
elaboração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 8 – 20/05/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Importância do planejamento 
+ 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Libâneo (2006 – Capítulo 10). Elaboração 
das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 9 – 27/05/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Modelização didática e pla-
nejamento e Organização da Progressão Curricular + 2 horas de atividades assíncronas: leitura 
dos textos Rojo (2000, 2001) e elaboração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 10 – 10/06/2021 – Letramentos – práticas de letramento em diferentes contextos + 2 
horas de atividades assíncronas: leitura do texto Rojo (2009). Elaboração das atividades refe-
rentes ao texto lido. 

Encontro 11 – 17/06/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Letramentos – práticas de 
letramento em diferentes contextos + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Rojo 
(2009). Elaboração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 12 – 24/06/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Letramento e escolarização 
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+ 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Soares (2004). Elaboração das atividades 
referentes ao texto lido. 

Encontro 13 – 01/07/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Gêneros escolares ou gêne-
ros para ensinar + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Schneuwly e Dolz 
([1997]2010). Elaboração das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 14 – /07/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Escrita, leitura e dialogicidade 
(parte 1) + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Brandão (2005) e elaboração das 
atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 15 – 08/07/2021 – 2 horas-aula de atividades síncronas: Escrita, leitura e dialogici-
dade (parte 2) + 2 horas de atividades assíncronas: leitura do texto Brandão (2005) e elaboração 
das atividades referentes ao texto lido. 

Encontro 16 – 15/07/2021 – Dia destinado à preparação do trabalho final 

 
V. METODOLOGIA  
 
No modo síncrono, a disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, em formato remoto, 
através da plataforma Google Meet, sobre os assuntos estudados, discussão de tópicos teóricos e de 
leituras. Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas na Turma 
Virtual/Classroom. O uso não autorizado de material original retirado das aulas constitui contrafação 
– violação de direitos autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 –Lei de Direitos Autorais. 
 

VI. ATIVIDADES VIRTUAIS SUPERVISIONADAS 
 
A disciplina não prevê atividades supervisionadas. 
 
VI. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será feita a partir de um trabalho final em que serão observados, dentre outros aspectos, 
o nível de apreensão do aluno quanto aos conceitos abordados, textos lidos e discussões realizadas. 
Este trabalho deverá estar vinculado a uma de duas frentes: (a) programas, planos de ensino e/ou 
referenciais; ou (b) materiais didáticos. Em qualquer caso, deverá ser apresentado individualmente. 
O trabalho poderá ser de caráter analítico ou propositivo. Será objeto de avaliação a forma como o 
aluno usa os materiais teóricos estudados ao longo do curso na análise de pelo menos um dado (re-
ferente a um plano de ensino, sequência didática ou seção de livro didático) ou na proposição de uma 
sequência didática ou plano de ensino sobre um conteúdo ligado à sua área de atuação. 
 

  



 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

VII. BIBLIOGRAFIAS 

AGRANIONIH, N. T. A teoria da transposição didática e o processo de didatização dos conteúdos 
matemáticos. EDUCERE – Revista da Educação, Toledo-PR, Vol. 1, nº 1, jan./jun., 2001. p. 3-26. 
 
BATISTA, A. A. G. O conceito de livros didáticos. In: GALVÃO, A. M. de O. e ___. Livros esco-
lares de leitura no Brasil: elementos para uma história. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2009. 
p. 41-74. 
 
BAZERMAN, C. Gênero, agência e escrita. São Paulo: Cortez, 2006. p. 23-34; 51-58. 
 
BRANDÃO, H. H. N. Escrita, leitura, dialogicidade. In: BRAIT, B (org.). Bakhtin – dialogismo e 
construção do sentido. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 2005. p. 265-273. 
 
BUNZEN, C. e ROJO, R. H. R. Livro didático de Língua Portuguesa como gênero do discurso: 
autoria e estilo. In: COSTA VAL M. da G. e MARCUSCHI B. (org.). O livro didático de Língua 
Portuguesa – Letramento, inclusão e cidadania. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 73-118. 
 
CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Revista Educação 
e Pesquisa, v. 30, nº 3. p. 549-566. São Paulo, set./dez. 2004. 
 
DOLZ, J., NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. (2001). Sequências didáticas para o oral e a escrita: 
apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na 
escola. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2010. p. 95-128. 
 
DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. (1996). Gêneros e progressão em expressão oral e escrita: elementos 
para reflexões sobre uma experiência francófona. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e 
escritos na escola. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2010. p. 41-70. 
 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2017.  p. 221-247. 
 
ROJO, R. H. R. Modos de transposição dos PCN às práticas de sala de aula: progressão curricular e 
projetos. In: ___. (Org.). A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCN. Campi-
nas/SP: Mercado de Letras/EDUC, 2000. p. 27-40. 
 
ROJO, R. H. R. Modelização didática e planejamento: duas práticas esquecidas do professor? In: 
KLEIMAN Â. (org.). A Formação do Professor: perspectivas da linguística aplicada. Campinas: 
Mercado de Letras, 2001. p. 313-335. 
 
ROJO, R. H. R. Letramento(s): práticas de letramento em diferentes contextos. In: ___. Letramentos 
múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. p. 95-122. 
 
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. (1997). Os gêneros escolares – das práticas de linguagem aos objetos 
de ensino. In: ___. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas/SP: Mercado de Letras, 2010. p. 
71-91. 
 



 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

SOARES, M. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, V. M. (org.). Letramento no Brasil. São 
Paulo: Global, 2004. p. 89-113. 
 
THADEI, J. Pedagogia de Projetos, Interdisciplinaridade e Transversalidade: conceitos e práticas 
fundamentais ao currículo contemporâneo. In: BAPTISTA, A. M. H.; FUSARO, M. (Org.). Educa-
ção, Interdisciplinaridade e Linguagens. São Paulo: BT Acadêmica, 2013. p. 121-145. 
 

 
Jataí, 01 de abril de 2021. 

 
 

Silvio Ribeiro da Silva 
Professor 


