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PLANO DE ENSINO
Ficha N2 2 (parte variável)
Disciplina: Gramática de Língua Inglesa 11
I Código: HE303
I Turma: A
Natureza:
( ) anual
(X) semestral
Carga horária :
aulas teóricas : 30
aulas práticas : 30
estágio: ...... ....... ....
Total : 60
Créditos: 03
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: .... .. .. .. ...... ...... ..... ..... .. ..... ..... ..... ..... .... .. .. ... ... ..... ... .. ... ..... ........ .. .. ... .. ... ....
OBJETIVO: Ao final do curso os alunos deverão ter desenvolvido conhecimentos avançados sobre a
estrutura gramatical da língua inglesa e serem capazes de ativar tal conhecimento no uso da língua e
refletir sobre o papel da gramática no ensino/aprendizado do inglês.

I EMENTA: Estudos avançados da estrutura gramatical da língua Inglesa.
PROGRAMA:
Estudos de pontos da gramática da língua inglesa a partir de levantamento das necessidades dos alunos
participantes.
O papel da gramática no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.
A gramática nas descrições de inglês como língua franca : levantamentos iniciais .
PROCEDIMENTOS DIDATICOS :
Levantamento inicial de conhecimentos gramaticais (teste específico sobre gramática e análise de
produção escrita).
Atividades individuais, em pares e em grupos envolvendo estudos de pontos gramaticais, produção e
edição (correção) de textos .
Discussão de textos envolvendo a gramática no ensino/aprendizagem de língua inglesa, baseando-se na
apresentação de resumos críticos .
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
1. Duas provas sobre questões gramaticais estudadas , sendo uma por bimestre .
2. Produção de resumos críticos de artigos relevantes aos estudos gramaticais e
ensino/aprendizagem de língua inglesa
3. Realização das tarefas e atividades, conforme propostas em aula.
Ao final de cada bimestre, todas as notas serão somadas e divididas pelo número de atividades
requisitadas , gerando uma nota X que será somada às notas da prova sobre questões gramaticais e
da nota sobre produção de resumos críticos .
Nos dois bimestres, a divisão dessas três notas resultará na média do bimestre.
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