
 

 

 

 

Plano de Ensino 

Ano: 2021 

Disciplina: Laboratório de leitura e produção textual  

Curso: Letras português e literaturas de língua portuguesa. 

Carga Horária: 136 h/a 

Ementa: Prática de leitura e escrita: textos acadêmicos e não acadêmicos. 

 

 Objetivos:  

 Desenvolver competências relativas à leitura e à produção de textos escritos a partir de 

diferentes situações de interação e comunicação. 

 Propor exercícios de leitura, análise crítica e reelaboração dos textos.  

 Explorar o uso das normas da ABNT na elaboração de textos científicos e da esfera acadêmica. 

 Oferecer subsídios para que o aluno possa rever e refletir seu próprio texto e o texto do outro, 

de maneira a perceber as fragilidades e qualidades dos escritos, tendo em vista o contexto de 

produção dos diferentes gêneros discursivos trabalhados. 

  

 

 

Programa da Disciplina: 

 Definição de texto; 

 Conceituação e distinção de gêneros discursivos/textuais; 

 Concepções que norteiam as práticas de textos multimodais e sua interação com as práticas de 

letramento;  

 Leitura, análise e produção de textos acadêmicos: fichamento, paráfrase, resumo, resenha, 

artigo. 

 Orientações para formatação de trabalhos acadêmicos, conforme normas da ABNT.  

 

 

Metodologia de Ensino:  

A disciplina será conduzida de forma dialógica, lenvando em conta o trabalho colaborativo e a postura 

ativa dos alunos nas leituras e pesquisas de diferentes materiais: textos de apoio, vídeos, apresentações 

em slides, chats online, fórum, e-book, debates em grupo (rodas de conversa) e atividades.  
> Leitura e produção textual dos gêneros estudados por meio do envio de arquivo.  

 

Formas de Avaliação: 

O processo de avaliação será contínuo: os acadêmicos serão avaliados a partir de suas produções 

textuais, orais e escritas, bem como das suas participações nas atividades propostas. 



 

 

Participações na atividade de assimilação – tópico frasal (sem atribuição de peso);  

Participações e execução das seguintes atividades avaliativas:  

Participação na atividade conheça-me (peso 1,0) – fórum;  

Elaboração do fichamento (1,0) – em dupla (envio de arquivo); 

Elaboração do resumo acadêmico (1,0) – aprendizagem baseada em pesquisa - (envio de arquivo) ; 

Elaboração da atividade resenha crítica dos contos (em formato audiovisual) 1,0 – aprendizagem 

colaborativa - (envio de arquivo); 

Responder ao questionário avaliativo – avaliação on-line– individual – peso 6,0. 
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