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

OBJETIVOS 
Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de: 
- Utilizar os aspectos léxico-gramaticais, fonéticos e fonológicos adquiridos durante o semestre em contextos 
comunicativos e situações interacionais. 
- Expressar-se por meio da fala e da escrita, engajando-se em situações sociais e usando a língua em um nível iniciante de 
proficiência. 
- Compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível iniciante de proficiência. 
- Utilizar um repertório moderado de estratégias de aprendizagem e de ativação da língua alvo em situações extraclasse. 
- Desenvolver autonomia com relação ao seu processo de aprendizado da língua inglesa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Compreender e completar formulários diversos. 
- Compreender e saber soletrar palavras. 
- Compreender e usar números. 
- Começar, desenvolver e manter uma conversa dando e descobrindo informações pessoais. 
- Saber dar sua opinião, comparar, concordar e discordar. 
- Compreender e descrever pessoas (características físicas e vestuário) e lugares (áreas em uma cidade, adjetivos e 
preposições de lugar). 
- Compreender e dar direções. 
- Entender e falar sobre situações cotidianas (rotinas, hábitos e o que está acontecendo), passadas (experiências passadas) e 
futuras (planos e intenções). 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Serão oferecidas oportunidades de uso da língua por meio de práticas sociointeracionais, com foco na articulação e 
desenvolvimento das quatro habilidades básicas: compreensão e produção oral, leitura e escrita, por meio de atividades em 
sala de aula. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
- Duas provas escritas no valor de 20 pontos cada. 
- Uma prova de escuta no valor de 20 pontos. 
- Uma prova oral no valor de 20 pontos. 
- Os demais 20 pontos serão distribuídos em trabalhos. 
A nota total, em 100, será multiplicada por 0,1 para lançar uma nota final na disciplina no valor total de 10 pontos. 
 
Em caso de nota insuficiente para aprovação, tal discente poderá se submeter a uma prova no valor de 20 pontos que 
substituirá a nota da atividade em que tiver tirado a nota mais baixa. Em relação à segunda chamada de avaliação, serão 
seguidos os critérios estabelecidos na Seção VII – Da Segunda Chamada de Avaliação – constante na resolução nº 012, de 
4 de abril de 2018. Ela será aplicada no último dia de aula. 
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