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Ementa: Desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades integradas: compreensão e produção oral e escrita, com o uso
de textos (literários e não literários, verbais e visuais) e tradução de textos, além do trabalho permanente com materiais autênticos que permite ao
aluno seu engajamento discursivo, bem como o diálogo com diferentes culturas e formas de organização social e política.

Conteúdos: Leitura de textos autênticos (não produzidos exclusivamente para o ensino, textos verbais, visuais, vídeos). Conteúdos gramaticais, de
vocabulário, de leitura, escuta (listening) e escrita, conforme indicados no livro didático “Way to Go”, capítulos de 1 a 4: formação de palavras,
marcadores discursivos, used to, preposições, verbos modais, comparações, first conditional. 

Unidade 1 - Carga horária: 18 horas

Período:  25/ 05 / 2022 a 16/ 07 / 2022 

Objetivo da unidade Atividades
Previstas

Tipo de interação/
Recurso

Produção do
estudante

Avaliação

Desenvolver  a  autonomia  da/o
estudante  e  sua  capacidade  de
reconhecer  e  produzir  em  língua
inglesa,  por  meio  de  atividades  de
compreensão  e  de  produção  escrita.
Traduzir e associar termos em inglês e
português.

-  Leitura  de  materiais
indicados;
- Produção de textos curtos
em inglês;
-Resolução de exercícios.

- E-mail.

- Google 
Classroom;, se 
necessário.

- Aulas presenciais.

- Entrega de 
atividades via google 
classroom;

- Participação nas 
aulas.

- Pontualidade na 
entrega das 
atividades;

- Participação nas 
aulas.

Unidade 2 - Carga horária: 18 horas. Total do semestre: 36 horas.

Período: 18 / 07 / 2022 a 15 / 09 / 2022 

Objetivo da unidade Atividades
Previstas

Tipo de
interação/Recurso

Produção do
estudante

Avaliação

Desenvolver  a  capacidade  de
reconhecer  e  produzir  em  língua
inglesa em atividades de compreensão
e  de  produção  escrita.  Traduzir  e
associar termos em inglês e português.

-Leitura  de  materiais
indicados;
- Produção de textos curtos
em inglês;
-Resolução de exercícios;

E-mail.

- Google 
Classroom, se 
necessário;

- Aulas presenciais.

-  Entrega  de
atividades  via  google
classroom;

-  Participação  nas
aulas.

-  Pontualidade  na
entrega das atividades;

- Participação nas aulas.
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