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PLANO DE ENSINO
Ficha W~ 2 (parte variável)
Disciplina : Língua Inglesa Oral li
Natureza:
( ) anual
Carga horária :
aulas teóricas: 02
estágio: ... .. ......... ...
Pré-requisito: Língua Inglesa Oral I - HE278

I Código: HE 279
Total : 60

I Turma : A
(X) semestral
aulas práticas: 02
Créditos: 03

OBJETIVO: Ao final do curso os alunos deverão demonstrar habilidade de compreender e realizar interações na
lín ua in lesa em nível intermediário.
EMENTA:
1. Fonologia da língua inglesa a nível pré-intermediário: unidades segmentais e supra segmentais;
2. As estruturas morfológicas a nível pré-intermediário;
3. A sintaxe da língua inglesa a nível pré-intermediário;
4. Prática intensiva de expressão oral de interações formais e informais a nível pré-intermediário;
5. Prática intensiva de expressão oral a nível pré-intermediário.
PROGRAMA:
1. Prática intensiva de recepção e produção oral, explorando temas acadêmicos e não- acadêmicos.
2. Aspectos fonológicos , morfológicos e sintáticos da língua inglesa na medida em que deem suporte para a
prática oral da língua inglesa.
3. Aspectos socioculturais do uso da língua inglesa em sua relação com as práticas de aprendizagem
formais e informais.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Atividades individuais, em pares e em grupos.
Exposição a textos orais para desenvolvimento da compreensão auditiva, selecionados a.o longo da disciplina.
Exposição a textos escritos como base para as discussões orais em grupo, selecionados ao longo da disciplina .
Exposição a diversas fontes de materiais para familiarização com a diversidade de padrões linguísticos.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
1. Duas provas de produção oral, valendo de O a 1O, sendo uma por bimestre.
2. Duas provas de compreensão oral, valendo de O a 1O, sendo uma por bimestre.
3. Atividades diversas de produção e compreensão oral, individuais ou em pares/grupos, conforme
requisitadas pela professora responsável , valendo de O a 1O.
A nota de cada bimestre será resultante da média de três notas (prova de produção oral , prova de
compreensão oral e atividades orais/apresentação).
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA:
Cambridge English Dictionary ou outro dicionário de língua inglesa que utilize o alfabeto fonético do IPA
(lnternational Phonetic Alphabet).
Gilbert, Judy B. Clear Speech . Cambridge: Cambridge Press, 2009.
CARTER, R.; MCCARTHY, M. Cambridge Grammar of English: a comprehensive guide. Cambridge
University Press, 2006.
TEDTalks. TED Conferences, LCC. Disponível em : http://www.ted.com/.
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