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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 elementar de
proficiência.
•Compreender o sentido de textos orais e escritos em um nível elementar 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

Gramatical:
- Presente Progressivo;
-Passado Simples;
-Futuro (planos);
-Condicional.

Lexical:
-Vocabulário referente a atividades do dia a dia e objetivos de vida;

-Adjetivos usados para descrever aparência e personalidade;

-Vocabulário referente a atividades de lazer e férias.

METODOLOGIA DE ENSINO

Abordagem comunicativa, com ênfase nas quatro habilidades (leitura, escrita, escuta e fala) integradas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Prova parcial (Mid-Term exam) englobando metade do conteúdo programático – 20 pontos;
Prova final (Final exam) englobando a segunda metade do conteúdo programático– 20 pontos;
Prova oral (Oral exam) – 20 pontos;
Seminário – 20 pontos;
Portfólio – 20 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 escrita englobando todo o conteúdo programático da disciplina: 20 pontos

*A nota obtida na avaliação substitutiva poderá substituir a nota de uma das avaliações realizadas ao longo do semestre.
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