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EMENTA 

Leitura, análise e interpretação de textos. Leitura intensiva para fins específicos. Prática de compreensão e 

comunicação oral e escrita. Domínio do vocabulário específico em situações concretas de comunicação num 

processo interativo. 

CONTEÚDO  

Leitura e produção textual 

• Técnicas de leitura instrumental. 

• Níveis de leitura de um texto. 

• Reconhecimento dos gêneros textuais e suas funções mais comuns. 

• Desenvolvimento da prática de consulta de termos em dicionários. 

• Produção de relatórios. 

 

Gêneros textuais 

• A mensagem do correio eletrônico. 

• Textos de Internet (fóruns de discussão, publicidade, comércio eletrônico, sistemas de busca de 

informação etc.). 

• Textos descritivos e informativos na área de pesquisa. 

• Artigos de publicações técnicas. 
 

Aspectos linguísticos 

Revisão de estruturas morfossintáticas relevantes nos textos em estudo. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Comunicar-se em inglês ao ler e escrever com eficiência no nível básico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Empregar adequadamente as estratégias de leitura e escrita para lidar com diferentes gêneros de textos escritos 

em inglês. 

• Utilizar as tecnologias de apoio como dicionários, gramáticas etc. 

• Aprimorar o vocabulário em língua inglesa. 

• Fazer uso da língua inglesa como instrumento de acesso à informação e a outras culturas. 

 

METODOLOGIA 

• Aulas expositivas; 

• Discussões em grupo; 

• Análise crítica de textos; 

• Seminários; 

• Práticas no laboratório de informática; 
• Debates; 



• Oficinas; 

• Elaboração de projetos; 

• Sessões de vídeo e música. 

RECURSOS 

 

Quadro branco, livros didáticos, textos escritos de fontes diversas, vídeos, músicas, laboratório de idiomas 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

• Utilização de técnicas de leitura e escrita. 

• Habilidades de pesquisa acadêmica. 

• Pontualidade na apresentação de trabalhos. 
• Avaliações escritas; 

• Trabalhos individuais e em grupos, escritos e/ou orais; 

• Apresentação dos projetos desenvolvidos; 

• Participação nas discussões; 

• Atividades para casa e em sala de aula. 
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