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EMENTA 
Habilidades linguísticas integradas em língua inglesa (produção e recepção oral e escrita), em nível pré-intermediário 
(parte 1), 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 pré-
intermediário de proficiência.  
• Compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível pré-intermediário 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 

Estrutura da língua inglesa: 
UNIDADE 1 – Presente simples x presente contínuo 
UNIDADE 2 – Formas do futuro: presente contínuo e “going to” 
UNIDADE 3 – Orações relativas 
UNIDADE 4 – Substantivos contáveis e incontáveis 
UNIDADE 5 – Preposições de lugar 
UNIDADE 6 – Discurso indireto 
 
Vocabulário: 
UNIDADE 1 – Animais (segundo a classificação “réptil”, “anfíbio”, “inseto”, “ave”, “peixe”, “mamífero”) 
UNIDADE 2 – Família estendida (membros) 
UNIDADE 3 – Gêneros de ficção 
UNIDADE 4 – Música (gêneros musicais, adjetivos para expressar sentimentos em relação à música, adjetivos para 
descrever a música) 
UNIDADE 5 – Elementos de design (adjetivos para caracterizar elementos de design) 
UNIDADE 6 – Verbos para se referir a pessoas que são fonte de inspiração 
 
Funções: 
UNIDADE 1 – Descrever eventos no presente 
UNIDADE 2 – Falar sobre planos para o futuro 
UNIDADE 3 – Adicionar detalhes 
UNIDADE 4 – Falar sobre quantidade 
UNIDADE 5 – Falar sobre lugar e posição 
UNIDADE 6 – Relatar o que alguém disse 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 O curso será composto por aulas online (36 horas-aula) e atividades offline (36 horas-aula).  
 
Aulas online  
Nas aulas online, far-se-á uso da plataforma Zoom ou Google Meet. Para participar das aulas, os discentes terão que 
acessar o link a ser disponibilizado pelo professor no Portal Didático. Nestes encontros, os conteúdos serão trabalhados a 
partir de sua articulação com o uso da língua inglesa nas modalidades da produção escrita, leitura, produção oral e 
compreensão oral. Os encontros terão duração de 1 hora e 30 minutos e acontecerão às segundas e quintas-feiras, 21h 
(dia/horário das aulas na grade horária disponibilizada no site da COLIL). 
 
Atividades offline 
As atividades offline serão disponibilizadas e entregues via Portal Didático da UFSJ, e se articularão com os conteúdos 
trabalhados ao longo da disciplina: 

 
1 – Produção de textos escritos.  
2 – Produção de vídeos simples, fazendo uso de telefones celulares. 
3 – Realização de atividades de leitura e compreensão oral. 
4 – Realização de atividades de prática da estrutura da língua inglesa. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Avaliação oral (meio do semestre) via Zoom / Google Meet: 35 pontos. 
- Avaliação oral (fim do semestre) via Zoom / Google Meet: 35 pontos. 
- Produção de textos escritos (quatro), a serem entregues via Portal Didático: 10 pontos. 
- Produção de vídeos (seis), a serem entregues via Portal Didático: 10 pontos.  
- Atividades de leitura, compreensão oral e prática da estrutura da língua inglesa, a serem entregues via Portal Didático: 10
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): prova oral englobando todo o conteúdo programático: 100 pontos.
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