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PLANO DE ENSINO 
 

LETRAS 
Turno: Noturno Currículo: 2003 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

Unidade curricular 
ILE: Introdução à língua estrangeira 

Módulo:  
Língua Inglesa: Elementar 

  

Nome do Professor 
Edmundo Narracci Gasparini 

Departamento 
DELAC 

Carga Horária 
Período 
1o /2013 Teórica 

90 
Prática 

- 
Total 

90 

Código CONTAC 
 

Natureza 
Obrigatória 

Grau acadêmico / Habilitação 
Bacharelado e Licenciatura 

Pré-requisito 
 

Co-requisito 
 

EMENTA 
 
Habilidades linguísticas integradas em língua inglesa (produção e recepção oral e escrita), em nível 
elementar, enfatizando-se o uso da língua em contextos interacionais. 
 

OBJETIVOS 
 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

- Utilizar os aspectos léxico-gramaticais, fonéticos e fonológicos adquiridos durante o semestre em 
contextos comunicativos e situações interacionais; 

- expressar-se através da fala e da escrita, engajando-se em situações sociais e usando a língua em 
um nível elementar de proficiência;  

- compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível elementar de proficiência.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Gramatical: 
 
-Artigos definidos e indefinidos; 
-verbo “be”; 
-adjetivos possessivos; 
-preposições; 
-perguntas com expressões “Wh-“; 
-uso de verbos no presente simples; 
-caso genitivo; 
-pronomes-sujeito e pronomes-objeto; 
-orações indicando existência (“There” + to be); 
-substantivos contáveis e incontáveis; 
-quantificadores; 
-advérbios de tempo; 
-advérbios de freqüência. 
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Lexical:  
 
- Adjetivos usados para descrever uma cidade, uma pessoa e sentimentos; 
- vocabulário referente a vestuário; 
- vocabulário de alimentos e bebidas; 
- vocabulário usado fazer pedidos em restaurantes;  
- vocabulário referente ao tempo atmosférico. 
 

METODOLOGIA  
 
As aulas serão ministradas em língua inglesa. Os conteúdos mencionados acima serão ensinados 
através do engajamento do aluno em atividades significativas com a língua inglesa, seja em nível oral 
ou escrito. Para tanto, far-se-á uso abundante de atividades em pares ou grupos.  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Serão distribuídos 100 pontos nas seguintes tarefas para avaliação: 
 
Prova parcial (Mid-Term exam) englobando metade do conteúdo programático – 20 pontos; 
Prova final (Final exam) englobando todo o conteúdo programático do semestre – 20 pontos; 
Prova de compreensão auditiva (listening exam) – 20 pontos; 
Prova oral (Oral exam) – 20 pontos; 
Leitura de um livro e atividade referente ao mesmo – 10 pontos; 
Exercícios e outras atividades designadas pelo professor ao longo do semestre – 10 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
CLANDFIELD, Lindsay; PICKERING, Kate. Global Elementary Coursebook. Hong Kong: Macmillan, 
2011. 
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