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EMENTA: Prát1ca de le1tura, escnta bás1ca.
OBJETIVOS: ao final do semestre os alunos deverão ser capazes de ler textos na língua
inglesa a nível básico e também deverão ser capazes de se expressar oralmente em
língua inglesa a nível básico, sendo capazes de compreender não somente CDs e tapes
em língua inglesa em nível básico como também a falantes nativos que com eles falem
em ritmo de fala não rápida. Também os alunos deverão ser capazes de escrever
pequenos parágrafos em língua inglesa, de 60 (sessenta) a 80 (oitenta) palavras com
domínio da sintaxe e gramática de língua inglesa a nível básico.
PROGRAMA:
Funções:
Introduções, soletrando

Gramática:
endereços. Perguntas com os interrogativos
WHAT, WHERE, WHEN, WHO e respostas com IT /S....
Perguntando onde as pessoas estão.
Artigos definidos e indefinidos. This, These
Descrevendo celebridades e personalidades.
Adjetivos, possessivos, information questions.
Descrevendo rotinas e estilos de vida.
Tempo verbal Presente simples.
nomes

Descrevendo atividades em dias de
folga ou em férias.
Dando direções e instruções.
Dando informações e instruções
Socializando e dando boas-vindas

e

Yes-No questions.
Tempo verbal Presente contínuo. Advérbios.
Preposições e advérbios.
Preposições, uso do imperativo e modais.
Verbos no passado simples e passado contínuo.

Vida familiar, gestos e costumes, a linguagem corporal em diferentes paises, a
linguagem das roupas, diferentes cerimônias de casamento, boas maneiras à
mesa, como dar presentes em diferentes situações.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Os temas serão apresentados através de textos didáticos, com CDs, OVOs e jornais
autênticos da Inglaterra e dos Estados Unidos da América.
Obs: os jornais e revistas por vezes serão impressos e outros tirados de "sites" da internet.

Haverá discussão dos textos produzidos pelos alunos.
Os alunos terão a prática de exercícios de listening comprehension, e após este
(exercício) terão prática oral sobre o tema trabalhado na unidade.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO: - duas provas bimestrais, com exercícios escritos,
quando os alunos terão que produzir pequenos diálogos a nível básico da língua inglesa em
avaliação oral com a professora;
-em cada bimestre os exames escritos e orais terão valor de 85%(oitenta e cinco), e as tarefas que
forem atribuídas aos alunos em sala ou como tarefas de casa valerão 15% (quinze) da nota
bimestrai.As tarefas somente serão aceitas para avaliação com nota , até uma semana após a
solicitação da professora.
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