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EMENTA 

 

A escassez de recursos pedagógicos para o ensino de línguas estrangeiras nas escolas 

públicas e o incentivo à confecção de seu próprio material didático, contemplando 

diferentes fontes de pesquisa a partir da leitura e análise de materiais didáticos diversos, 

a fim de observar como ocorreu o processo de produção. Conceitos de livro e material 

didático e a relação entre o material didático e o processo de ensino-aprendizagem. 

Abordagens, métodos de ensino e os critérios do Programa Nacional do Livro didático 

(PNLD), bem como as concepções de linguagem e de leitura no tocante à escolha de 

textos, vocabulário e do aparato gramatical. Características dos materiais didáticos. A 

importância da elaboração de materiais didáticos associados às novas tecnologias da 

informação e comunicação (TICs). 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

• Analisar materiais didáticos utilizados por professores de escola pública e incentivar a 

elaboração de materiais que dinamizem o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.  

 

Específicos 

• Refletir sobre a escassez de recursos pedagógicos no ensino de línguas estrangeiras;  

• Discorrer sobre a importância do material didático no processo de ensino-aprendizagem;  

• Inventariar e analisar materiais didáticos elaborados por docentes de escolas públicas; 

• Identificar a concepção de linguagem subjacente ao material didático analisado e/ou 

elaborado; 

• Elaborar uma proposta de material didático.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. UNIDADE 1 – As concepções de linguagem e o livro didático  

 

a. O conceito de livro didático e material didático;  

b. O livro didático e seu papel em sala de aula; 

c. A importância do material didático para o ensino-aprendizagem de línguas; 



d. As orientações avaliativas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

 

2. UNIDADE 2 – Análise e elaboração de materiais didáticos  

 

a. Características dos livros didáticos;  

b. Leitura e análise de livros e materiais didáticos;  

c. Produção de material didático e as novas tecnologias da informação e comunicação 

(TICs); 

d. Elaboração de uma proposta de material didático para escolas públicas.  

  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Durante o curso serão desenvolvidas as seguintes atividades: exposição dialogada, 

trabalhos em grupo, além da análise de materiais didáticos e a elaboração de uma proposta 

de material didático que inclua as novas tecnologias da informação como um recurso 

facilitador da aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Quanto às atividades não presenciais, serão feitas: indicações de leituras complementares 

sobre os assuntos tratados em sala e textos que facilitem o desenvolvimento de uma 

unidade didática. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ X ] Quadro 

[ X ] Projetor 

[ X ] Vídeos/DVDs 

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório 

[ X ] Softwares: padlet, playposit, kahoot, etc. 

[ X ] Outros: Mídias sociais 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando os seguintes aspectos: 

Discussão/Interação em sala de aula; 

Elaboração e entrega da Proposta de Elaboração de Material Didático para o ensino de 

línguas estrangeiras.   
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