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LB: 00
CP: 00
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OR: 10
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EMENTA
Estudos intermediários de pronúncia de língua inglesa, focalizando aspectos suprassegmentais da fala:
acentuação, ritmo, entoação e aspectos da fala concatenada.
PROGRAMA
-Aspectos suprassegmentais da fala em língua inglesa.
-Acentuação, entoação e ritmo da produção oral em língua inglesa.
-Inglês como língua internacional.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar prática de identificação e produção de aspectos suprassegmentais da fala em língua inglesa,
com ênfase em acentuação, ritmo, e entoação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar aspectos suprassegmentais da fala em língua inglesa, estabelecendo ênfase na produção
concatenada da fala com vistas a melhorar a produção oral dos alunos. Esta produção concatenada da
fala será centrada em acentuação, ritmo e entoação.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS
As aulas serão conduzidas em língua inglesa de forma expositiva e dialogada. Teremos apresentações
individuais com vistas a melhorar a produção oral em língua inglesa. Aspectos relativos ao inglês como
língua internacional serão abordados.
FORMAS DE AVALIAÇAO
-As avaliações serão bimestrais (02) realizadas da seguinte forma:
-Uma prova com peso de 60 pontos da nota total (100 pontos);
-Atividades direcionadas com peso de 40 pontos da nota total (100 pontos).
O sistema de aprovação levará em consideração a soma das notas obtidas em todos os trabalhos
realizados, dividida pelo número de trabalhos feitos (peso máximo de 40 pontos) acrescida às notas
obtidas nas provas, totalizando o máximo de 100 pontos.
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