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Ementa: 
Fundamentação teórica e prática sobre as quatro habilidades lingüísticas básicas na aquisição de língua 
estrangeira: fala, audição, leitura e escrita. Identificação de estratégias docentes para o desenvolvimento 
das quatro habilidades no ensino de inglês. Prática de observação e regência em sala de aula de língua 
inglesa, visando à identificação das habilidades lingüísticas desenvolvidas e como essas são trabalhadas 
em sala pelos professores regentes. 

Objetivos 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 
- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos brasileiros em relação ao aprendizado de 
cada uma das habilidades lingüísticas básicas: fala, audição, leitura e escrita. 
- Utilizar estratégias pedagógicas para minimizar as dificuldades dos alunos e maximizar o aprendizado 
do idioma nas quatro modalidades apresentadas, tendo em vista os princípios da Abordagem 
Comunicativa no ensino de inglês.  
- Identificar suas próprias dificuldades em relação ao desenvolvimento de cada habilidade e desenvolver 
estratégias de superação. 
- Elaborar uma ampla variedade de tarefas comunicativas que visem o desenvolvimento das quatro 
habilidades de seus prospectivos alunos. 
- Analisar e avaliar as diferentes formas como um livro didático trabalha as quatro habilidades. 
- Saber adaptar atividades já elaboradas para torná-las mais comunicativas e significativas para os 
alunos. 

Conteúdo 
1. Estágio: 
      Observação de aulas com o intuito de identificar as habilidades lingüísticas trabalhadas pelos 
professores em sala de aula de língua inglesa -15 horas. Regência: 15 horas.   As 20 horas restantes são 
destinadas ao preparo das aulas e confecção do relatório.    
2. Aulas teóricas: 
- O ensino da leitura em LE. 
- O ensino da escrita em LE. 
- O ensino da fala em LE. 
- O ensino da audição em LE. 
- O ensino da gramática e do vocabulário em LE. 



- Habilidades integradas no ensino de LE. 
Metodologia e Recursos Auxiliares 

 
      Os alunos trabalharão de maneira autônoma nas atividades de estágio podendo buscar orientação e 
supervisão do professor em horários de atendimento extra classe. 
     A parte teórica do curso será ministrada através de aulas expositivas e seminários desenvolvidos a 
partir das leituras dos textos recomendados. Além disso, os alunos serão requisitados a prepararem aulas 
simuladas para a aplicação dos pontos teóricos discutidos em sala e materiais didáticos a serem usados 
em suas futuras profissões.  
 

Avaliação 
    Serão distribuídos 100 pontos no semestre, por meio das seguintes atividades, com pontuação 
equivalente:  
-Seminários em grupo 
- Participação em fórum on-line 
- Aulas simuladas com confecção de material. 
- Relatório de estágio.  
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