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     Dia de Oferecimento: QUINTA-FEIRA 
Horário: 18:50 às 20:30 

 
Ementa  

Como atuar na perspectiva educacional proposta na BNCC homologada em 2018? Como 
formar estudantes da Educação Básica em uma área de conhecimento, a de Linguagens, que 
integra quatro componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua 
Inglesa? Partindo do pressuposto de que, pata tanto, será necessário focalizar conjuntos de 
saberes necessários para a participação atuante dos sujeitos na sociedade contemporânea, este 
curso vai fornecer subsídios para responder a essas questões a partir da leitura e da análise 
tanto da própria BNCC, como de projetos e materiais didáticos que concretizem alguns dos 
pressupostos do documento. Fundamentada na área da Linguística Aplicada, especialmente na 
abordagem dos multiletramentos, o objetivo geral é levar os participantes - futuros 
professores, educadores ou gestores educacionais - a se apropriarem de estratégias didáticas 
eficazes para desenvolver algumas competências propostas no documento para a área de 
Linguagens, tais como as de compreender a natureza histórico-social das linguagens e suas 
funções na expressão de identidades; compreender e utilizar tecnologias digitais de 
informação e comunicação nas práticas públicas e privadas da vida contemporânea e 
envolver-se em práticas de linguagem variadas, em campos de atuação distintos, com 
diferentes propósitos.  
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Objetivos  
 

Trabalhar com projetos interdisciplinares e práticas de ensino integradoras, em função do 
diálogo produtivo que deve ocorrer entre os quatro componentes curriculares da área (Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa);  

Analisar a novidade proposta pelo documento: incorporar o termo semiótica nas habilidades a 
serem desenvolvidas pelos estudantes na prática da análise linguística/semiótica - um eixo de 
integração central na área de Linguagens. 
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