Conteúdo e
Didática de
Alfabetização
Professora autora:

sônia Maria Coelho

Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Departamento de Educação
UNESP/Presidente Prudente
Professoras assistentes:

Onaide Schwartz Correia de Mendonça
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Dep. de EducaçãoUNESP/ Presidente Prudente

Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina.

Elisandra André maranhe
Núcleo de Educação a Distância
UNESP / São Paulo

Cora Coralina
Bloco 2

Disciplina 16

Didática dos Conteúdos

Conteúdo e Didática de Alfabetização

a
d
l
a
r
e
G
Visão

a
n
i
l
p
i
Disc

Conteúdo e
Didática de
Alfabetização
A disciplina visa analisar e discutir fundamentos linguísticos da alfabetização. Para
tanto, apresenta propostas metodológicas e práticas pedagógicas relativas ao processo de
alfabetização, compreendido como ensino-aprendizagem da língua escrita na fase inicial de
escolarização de crianças, assim como de jovens e adultos, e suas condições específicas de
aprendizagem para um planejamento de ações de EJA.

Objetivos Ger ais:
Propor e analisar práticas escolares de alfabetização, pautadas na construção
do conhecimento pelas crianças, jovens e adultos, valorizando suas hipóteses
sobre a escrita e a leitura.

Objetivos Específicos:
Analisar o contexto histórico das pesquisas na área de alfabetização e as
diferentes formas, ao longo dos anos, de conceber a escrita e seus processos
de aquisição pelas crianças.
Discutir aspectos atuais sobre a utilização dos conceitos de alfabetização e
letramento.
Analisar o papel do professor nos processos, de aprendizagem da leitura e da
escrita, vivenciados pelas crianças, jovens e adultos.
Apresentar e discutir os conhecimentos profissionais docentes necessários
para a compreensão de tais processos e para a intervenção neles.
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Ementa:
Analisa o histórico das pesquisas na área de alfabetização e as diferentes formas, ao
longo dos anos, de conceber a escrita e seus processos de aquisição pelas crianças. Busca
permitir a compreensão da discussão atual sobre a utilização dos conceitos de alfabetização
e letramento. Discute o papel do professor nos processos, de aprendizagem da leitura e da
escrita, vivenciados pelas crianças, jovens e adultos, identificando conhecimentos profissionais docentes necessários para a compreensão de tais processos
e para a intervenção neles. Propõe e analisa práticas escolares de alfabetização, pautadas na construção do conhecimento e na valorização das
hipóteses sobre a escrita e a leitura.

Sônia Maria Coelho
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