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2. EMENTA 

Estudos em fonética e fonologia e sua relação com o ensino de língua materna (LM) e de 
língua estrangeira (LE). 

 

3. OBJETIVOS 

- Mobilizar conhecimentos de Fonética e Fonologia adquiridos em etapas de ensino 
anteriores; 
- Discutir aspectos fonético-fonológicos do ensino do português como LM ou LE e de 
línguas estrangeiras para falantes nativos do português; 
- Refletir acerca da contribuição da Fonética e da Fonologia para a formação de professores 
de educação básica. 
 

 

4. Conteúdo programático 

- Principais aspectos fonético-fonológicos do português 

- Relações grafofonológicas das línguas 

- Variação fonético-fonológica e ensino 

- Apropriação do sistema de escrita, fonologia e consciência fonológica 

- Ortografia e fonologia 

- Aprendizagem da leitura, fonologia e consciência fonológica 

- Práticas de ensino de língua 

 
 



5. METODOLOGIA 

 A disciplina será oferecida em formato não presencial no ambiente virtual de 
aprendizagem. Serão realizadas atividades assíncronas (preferencialmente), a partir dos 
recursos oferecidos pelo Moodle, e alguns encontros síncronos em horário disponível no 
cronograma, através do zoom ou do BigBlueBotton, ficando assim a carga horária da 
disciplina: 12 horas de atividades síncronas e 48 horas de atividades assíncronas. 

Serão utilizados textos disponíveis em formato digital (encontrados na web ou no 
Moodle) e videoaulas. A interação entre professor-estudante e entre estudante-
estudante será através de fóruns, chats e videoconferências. 

 

6. AVALIAÇÃO 

1) Participação nas atividades propostas (peso 4) – a avaliação será feita: de forma 
objetiva, através do relatório do registro de atividades de cada estudante, gerado 
automaticamente pelo Moodle; de forma subjetiva, através da observação da 
professora acerca da qualidade da participação e interação de cada estudante. O 
prazo final para realização das tarefas no Moodle será 04/12/20, porém sugere-se 
que o estudante acompanhe o cronograma, de forma a interagir com todos no 
momento de cada tema estudado. 

2) Seminário sobre práticas de ensino (peso 3) – cada aluno deverá elaborar uma 
proposta de intervenção pedagógica (ou terapêutica), a partir dos temas abordados 
durante a disciplina. O plano de ensino ou terapêutico da proposta deverá 
apresentar os seguintes elementos: 
a) Conteúdo 
b) Objetivos de aprendizagem 
c) Recursos pedagógicos ou terapêuticos 
d) Metodologia 
e) Avaliação e Feedback 
O estudante fará um vídeo de até 7 minutos para apresentar sua proposta. No 
ambiente virtual deverão ser postados o vídeo e o plano de ensino/terapêutico. 
Tanto o vídeo, qto o plano de ensino/terapêutico serão avaliados a partir dos 
seguintes critérios: 

i) Adequação ao discurso acadêmico e às normas da escrita padrão (20%) 
ii) Adequada relação entre teoria e prática (50%) 
iii) Capacidade de análise crítica e de proposição (30%) 

3) Prova discursiva com consulta (peso 3) – será disponibilizada e realizada no Moodle, 
durante um período de 4 horas, em data definida no cronograma da disciplina. A 
prova será realizada com consulta ao material disponibilizado. O aluno que tiver 
algum tipo de problema técnico durante a execução da prova, ou outro 
impedimento alheio a sua vontade, deverá entrar em contato com a professora no 
período de até 24 horas (por email ou mensagem do Moodle) e solicitar nova 
avaliação. 
 
A frequência será computada a partir do relatório emitido pelo Moodle e pela 
participação nos encontros síncronos, sendo 75% a frequência mínima exigida para 
aprovação. 
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ANEXO 

 
CRONOGRAMA 

 
 

Semana  Conteúdo Recursos didáticos 

1.  Apresentação da disciplina 
Familiarização com o ambiente virtual 
 

Fórum 
Encontro síncrono dia 04/09 

2.  Principais aspectos fonético-
fonológicos do português 

Videoaula 
Exercícios 
Fórum 
Texto 1 

3.  Relações grafofonológicas das línguas Textos 2 e 3 
Glossário 
Fórum 

4.  Variação fonético-fonológica e ensino Texto 4 
Fórum 

5.  Variação fonético-fonológica e ensino Wiki 
Encontro síncrono dia 02/10 
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6.  Apropriação do sistema de escrita e 
consciência fonológica 

Texto 5 
Fórum 

7.  Apropriação do sistema de escrita e 
consciência fonológica 

Texto 6 
Questionário 

8.  Escrita inicial em adultos e fonologia Texto 7 
Fórum 

9.  Relações entre ortografia e fonologia Texto 8 
Glossário 

10.  Aprendizagem da leitura e consciência 
fonológica 

Texto 9 
Fórum 

11.  Consciência fonológica e distúrbios de 
aprendizagem 

Texto 10 
Fórum 

12.  Práticas de ensino de língua Seminário  
Encontro síncrono dia 20/11 
 

13.  Práticas de ensino de língua Seminário 
Prazo final para postagem do 
texto e do vídeo 27/11 

14.  Avaliação  Prova com consulta no Moodle dia 
04/12 

15.  Feedback da avaliação e encerramento 
da disciplina 

Fórum 
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