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Disciplina:  PC- Ensino de Gramática de Língua Inglesa Período: 8o Currículo: 2003

Docente (qualificação e situação funcional): Professora Doutora Adjunta– Patrícia Mara de Carvalho Costa 
Leite

Unidade Acadêmica: DELAC

Pré-requisito: -   — Correquisito:   —

C.H. Total:   80ha C.H. Prática:  50ha C. H. Teórica:   30ha Grau: Licenciatura em 
Língua Inglesa

Ano: 2019 Semestre: 2o 

EMENTA

Estudos sobre o papel da gramática no processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira. Fundamentação teórica e 
prática sobre as metodologias para o ensino de gramática em aulas de língua estrangeira. Prática no desenvolvimento de 
atividades para o ensino de gramática em aula de língua inglesa.  

OBJETIVOS

- Proporcionar ao aluno a oportunidade para refletir sobre o ensino de gramática no processo de aprendizagem de língua 
estrangeira;
- Familiarizar o aluno com metodologias para o ensino de gramática em aulas de língua estrangeira no ensino fundamental 
e médio;
- Abordar, num nível teórico e prático, elementos significativos do ensino da gramática em articulação com as quatro 
habilidades linguísticas (falar, ouvir, escrever, ler);
- Oferecer ao aluno a oportunidade de desenvolver atividades práticas para o ensino de gramática em aulas de língua 
estrangeira;
- Proporcionar ao aluno a oportunidade de estabelecer uma relação significativa entre teoria e prática no que se refere ao 
ensino de gramática de língua inglesa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O componente teórico incluirá uma reflexão sobre o papel da gramática no ensino de língua estrangeira e sobre 
procedimentos metodológicos para o ensino de gramática em articulação às quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, 
escrever, ler). Por sua vez, o componente teórico incluirá a preparação e a apresentação de atividades práticas relativas ao 
ensino de gramática em aulas de língua estrangeira. 

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas expositivas sobre os procedimentos para o ensino de gramática no contexto de escola regular; 
- Oficinas pedagógicas nas quais os alunos terão a oportunidade de praticar os procedimentos expostos em sala. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação:

1- Trabalhos individuais e em grupos– 30 pontos;

2- Oficinas pedagógicas – 35 pontos

3- Planos de aula- 35 pontos.

Haverá uma avaliação substitutiva, no final do período letivo, exclusivamente para o aluno que não alcançar a nota final 
necessária para aprovação na disciplina (60 pontos): A nota obtida na avaliação substitutiva poderá substituir a nota de uma 
das avaliações realizadas ao longo do semestre.
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