
 

Ementa Minicurso GT07 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos 

 

ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Mônica Correia Baptista – UFMG  

Cecília Maria Aldigueri Goulart – UFF  

Agência ou Instituição Financiadora – MEC  

 

Ementa 

Concepções de linguagem, cultura, desenvolvimento e infância. A linguagem como 

constituinte do sujeito. Relações entre oralidade, leitura, escrita, infância. Papel da 

Educação Infantil na formação das crianças como membros da cultura escrita. Literatura 

infantil como direito e eixo do trabalho pedagógico. Seleção de livros e textos de 

diferentes tipos e gêneros, adequados às faixas etárias da Educação Infantil . Oralidade, 

leitura e escrita e as política de formação de professores. 

 

Objetivos  

- Conhecer concepções de linguagem, cultura, desenvolvimento e infância e sua 

influência na Educação Infantil; 

- Compreender como uma determinada concepção de linguagem, de leitura e de 

apropriação da escrita pode orientar a ação de professores,  favorecendo a constituição 

das crianças pequenas, desde bebês, como autoras e leitoras; 

- Reconhecer  e aplicar critérios para a seleção de livros e textos de diferentes tipos e 

gêneros, adequados às faixas de idade das crianças da Educação Infantil, de forma a 

contemplar a "bibliodiversidade"; 

- Ser capaz de elaborar propostas pedagógicas, projetos e estratégias de organização e 

dinamização de espaços do livro e da  leitura; 

- Conhecer e analisar proposta de curso de formação voltado para o trabalho com 

oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil.  

 

Metodologia/Avaliação 
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O diálogo sobre oralidade, linguagem, leitura e escrita na Educação Infantil será o objeto 

do minicurso: Qual o papel da Educação Infantil na formação das crianças como membros 

da cultura escrita? Como as crianças pequenas leem e escrevem? Que relações há entre 

linguagem oral e escrita? Que textos precisam ser disponibilizados para as crianças e de 

que forma eles podem ser trabalhados? O que as crianças de zero a cinco anos deveriam 

ler e escrever nas creches e pré-escolas? Que temas, conteúdos, saberes e conhecimentos 

devem constituir a formação das professoras da Educação Infantil para lhes assegurar 

práticas que respeitem as especificidades das crianças dessa faixa etária, no que tange a 

oralidade, leitura e escrita?  

 

O minicurso será desenvolvido (i) a partir da exploração de material elaborado para 

subsidiar curso de formação de professores da Educação Infantil; (ii) a partir da exposição 

dialogada dos temas e questões propostas e da perspectivas teórico-metodológicas em 

foco e (iii) da análise de imagens e filmagens que envolvem a temática. Cabe ressaltar 

que as filmagens e imagens estão inseridas em projetos de pesquisa aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG e da UFRJ, sendo seu uso autorizado pelos 

sujeitos pesquisados. A avaliação será realizada com base na participação dos cursistas 

nas discussões, na leitura de textos e em tarefas individuais e coletivas. 
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