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EMENTA 
Estudos referentes à estrutura da língua inglesa através da análise de canções em língua inglesa. 

OBJETIVOS 
Levar os alunos a:  
-  compreender elementos da estrutura da língua inglesa através da análise de canções em inglês; 
- utilizar de forma significativa os elementos estruturais trabalhados; 
- perceber o potencial metodológico das canções para o ensino e a aprendizagem de língua inglesa.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Uma vez que a disciplina será oferecida como alternativa para discentes do 5° período do curso, os itens incluídos no Conteúdo 
Programático são aqueles regularmente abordados na disciplina ELI – Habilidades Integradas em Língua Inglesa V (destinada a 
alunos do 5º período), em conformidade com o conteúdo programático referente à primeira parte do livro Keynote 3 (incluso na 
Bibliografia Básica, abaixo): 

1- Tempos verbais referentes ao presente e ao passado; 
2-  O futuro com “will” e “going to” 
3- Conjunções para expressar causa e efeito 
4- Comparativos e superlativos 
5- Voz passiva 
6- Padrões verbais com “-ing” e infinitivo 

METODOLOGIA DE ENSINO 
O curso fará uso de canções em língua inglesa que possibilitem abordar os itens gramaticais mencionados acima. Para além da 
adequação das canções aos itens gramaticais, levar-se-á em conta as preferências musicais dos alunos matriculados na disciplina. 
As aulas serão ministradas em língua inglesa e, a partir das canções trabalhadas, darão lugar a um trabalho com as habilidades de 
fala, escuta, escrita e leitura em língua inglesa. Buscar-se-á também, a partir das aulas, familiarizar os alunos com diferentes 
procedimentos para o ensino da língua inglesa através da música, de forma que os discentes percebam o potencial metodológico 
das canções para o ensino e a aprendizagem de língua inglesa.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Apresentação de atividade com canção 1 (em pares ou grupos) – 25 pontos 
- Apresentação de atividade com canção 2 (em pares ou grupos) –  25 pontos  
- Texto escrito 1 (tema a ser escolhidos pelo discente, em consonância com canções trabalhadas em sala) – 25 pontos 
- Texto escrito 2  (tema a ser escolhidos pelo discente, em consonância com canções trabalhadas em sala) – 25 pontos 
 
- Avaliação substitutiva (aplicada ao fim do semestre letivo exclusivamente para o aluno frequente que não alcançar a nota final 
necessária para aprovação na disciplina): prova escrita e oral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DUMMET, P.; STEPHENSON, H.;LANSFORD, L. Keynote 3 – Student Book. Boston: Cengage Learning / National 
Geographic Learning, 2017. 
FUCHS, M. & BONNER, M. Focus on grammar 4 – with essential online resources. Pearson Education, 2016.  
MURPHY, R. English Grammar in Use (with answers) –  a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Learners 
of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HALL, N.; SHEPHEARD, J. The anti-grammar book –  discovery activities for grammar teaching. Essex: Longman, 1991. 
LARSEN-FREEMAN, D. Grammar dimensions – form, meaning and use. Boston: Heinle & Heinle Publishers, 2000. 
MURPHY, R. Essential Grammar in Use (with answers) –  a self-study reference and practice book for elementary learners of 
English. 4a edição. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 
OXEDEN, C.; LATHAM-KOENING, C.; SELIGSON, P. New English File Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 
2006.  
OXEDEN, C.; LATHAM-KOENING, C.; SELIGSON, P. New English File Intermediate Workbook. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. 
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