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EMENTA: Enfoques teóricos e metodológicos da linguagem oral e escrita na Educação Infantil. 

Formas de representação da escrita por crianças em idade pré-escolar. Propriedades da 

linguagem e suas diversas formas de expressão. O registro na Educação. O professor como 

formador de leitor. Organização curricular: planejamento, organização de material didático e 

propostas pedagógicas e avaliação. Integração com as outras áreas do conhecimento. 

 

OBJETIVOS: 

Geral: 

Propiciar aos estudantes do curso de Pedagogia compreender os processos teórico-

metodológicos relativos ao processo de ensino e aprendizagem da linguagem oral e escrita na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino Fundamental 

 

Específicos: 

Possibilitar espaço de interlocução em que se reflita sobre o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita; 

Conhecer as diversas abordagens científicas que lidam com o aprendizado de linguagem oral e 

escrita na educação infantil; 

Desenvolver a reflexão em torno da problemática do ensino de oralidade e da escrita nas 

escolas de educação infantil; 

Conhecer e identificar práticas de ensino da oralidade e escrita voltadas para o letramento 

social; 

Proporcionar experiências com a linguagem literária (oral e escrita) que introduzam a criança 

na cultura letrada; 

Elaborar propostas didático-pedagógicas para crianças da educação infantil, considerando as 

diferentes práticas de letramento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1.Conceitos e Princípios Básicos para o Ensino da Linguagem na Educação Infantil 

1.1.Concepções de linguagem e o ensino da oralidade, leitura e escrita; 

1.2. Concepções de voz poética na formação do sujeito letrado;  

1.3. Natureza dos gêneros literários para a primeira infância;  

 

2. A Linguagem Oral e as Crianças. 

2.1- o desenvolvimento da fala e o papel do outro na produção de discursos; 

2.2- A construção dos diferentes discursos na organização do pensamento infantil e as 



 

 

implicações pedagógicas decorrentes desse conhecimento; 

2.3- Especificidades entre oralidade escrita; 

2.3- A intencionalidade pedagógica no trabalho com a linguagem oral no cotidiano da 

educação  infantil; 

2.4- O planejamento de algumas práticas; 

2.5- A importância da voz poética na primeira infância e na formação do sujeito; 

2.6- A musicalidade como elemento constituinte da linguagem poética. 

 

3. A Leitura e as Crianças 

3.1- O que significa ler sem saber ler? 

3.2- Concepções de leitura; 

3.3- O professor como formador de leitor; 

3.4- Práticas de leitura- orientações didáticas para crianças de zero a cinco anos 

3.4- A importância da mediação de leitura para crianças na Educação Infantil; 

 

4. A Escrita e as Crianças 

4.1- O que significa escrever sem saber escrever? 

4.2- Concepções de escrita; 

4.3- O processo de desenvolvimento da escrita: as perspectivas de Ferreiro e de Luria; 

4.5- A escrita e seus desdobramentos educacionais nas práticas de alfabetização e letramento 

4.6- As especificidades do trabalho pedagógico direcionado à linguagem escrita com crianças 

de zero a cinco anos. 

4.7- A experiência com a escrita literária na promoção da criatividade infantil. 
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