Didática da Língua Portuguesa
 4 ECTS

 3.º Ano, 2.º Semestre

| Área Científica
Ciências da Educação / Didáticas Específicas (CE/DE)

| Objetivos de Aprendizagem
No final da UC, os estudantes devem ser capazes de:
- Aplicar técnicas de pesquisa, através da recolha, seleção e interpretação da informação
relevante, atendendo sempre às especificidades dos contextos, para promover a
fundamentação das opções e soluções encontradas.
- Identificar nas orientações curriculares e nos programas de LP, as finalidades e os
princípios orientadores do ensino e aprendizagem da Língua Materna, tendo em vista o
desenvolvimento de um perfil adequado do profissional de educação.
- Analisar e organizar informação relevante, transformando-a em conhecimento útil ao
desenvolvimento de estratégias de comunicação e interação nos contextos educativos.
- Reconhecer a importância da aprendizagem linguística ao longo da vida e em contextos
diversificados, designadamente tendo em conta a necessidade da inclusão de indivíduos
e de grupos e a atenção à multiculturalidade característica da sociedade contemporânea
e a casos de necessidades educativas especiais.

| Conteúdos Programáticos
1. A importância da Língua Portuguesa e o seu caráter transversal.
2. Ensino da Língua Materna: objeto e objetivos.
3. Documento oficiais de organização programática.
4. A Didática da LP e suas especificidades nos diversos contextos formais e não formais.
5. A Didática da LP e da Literatura em Contextos Formais:
5.1. A Educação Pré-Escolar: linguagem oral e abordagem à escrita
5.2. O 1.º CEB: competências, descritores de desempenho, metas de aprendizagem e
metodologias
6. A Didática da LM em contextos não formais:

6.1. Aprendizagens significativas na articulação de saberes adquiridos na Escola e fora
dela
6.2. A Didática da LM em Contextos Informais
7. Abordagens à Didática da Língua Portuguesa:
7.1. Planificação de unidades didáticas no Básico e no Pré-Escolar
7.2. Planificação de unidades temáticas, sessões e tarefas para contextos não formais
7.3. Apreciação crítica de materiais didáticos e outros recursos disponíveis
7.4. Instrumentos de avaliação para os vários domínios do ensino e aprendizagem da
LM

| Metodologia de Ensino
Aulas teórico-práticas e de prática laboratorial.
Trabalho de grupo com apresentação oral.
Trabalhos de pesquisa.

