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EMENTA: 

As atividades de leitura e escrita são os processos de construção de sentido que atendem às demandas não 

só das práticas escolares, mas também das práticas sociais. Bem por isso, esta disciplina fomenta reflexões 

sobre o ler e o escrever como incumbência de toda a escola, enfocando o papel do formador no atinente ao 

desenvolvimento das competências leitora e escritora. Sempre com base na concepção sociointeracionista 

da linguagem, além de investir no aperfeiçoamento da prática de leitura em situações de pesquisa, outro 

foco da disciplina é a produção textual dos mestrandos, construída em atenção às exigências dos textos 

acadêmicos e sem descurar do projeto de dizer do produtor.  
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