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1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Nome da disciplina: Compreensão e Produção Oral em Língua Inglesa I
Código: LLE 7411
Carga horária total: 72 h/a – 4 créditos
Fase: 1ª
Prática como Componente Curricular (PCC):
Não há
Equivalência: LLE 5021
Pré-requisito: –

2. EMENTA
Introdução à compreensão e produção oral em língua inglesa através da exposição do
aluno a diversos gêneros textuais/discursivos em situações familiares e habituais.

3. OBJETIVO
Desenvolver as habilidades linguísticas, comunicativas e discursivas necessárias para a
interação no modo oral através da compreensão e produção, em língua inglesa, de gêneros
textuais/discursivos em situações familiares e habituais.
3.1 Objetivos específicos
Desenvolver a compreensão e produção oral de expressões familiares e habituais;
desenvolver a compreensão e produção oral de enunciados simples; desenvolver a
compreensão e produção oral do sistema de sons (vogais e consoantes) da língua inglesa e
acurácia nas estruturas gramaticais e lexicais simples.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


Elicitar e fornecer informações pessoais; elicitar e fornecer informações para satisfazer
necessidades imediatas.



Expressar e elicitar opiniões sobre assuntos familiares e habituais.



Reconhecer e produzir aspectos de phrasing, stress, ritmo, entonação, linking.



Discriminar sons de vogais e consoantes.



Narrar experiências pessoais.



Descrever o meio a sua volta.



Relatar situações simples.

- Suporte linguístico: wh-questions; afirmações com o uso do be; perguntas do tipo
yes/no; respostas curtas; pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos; there is/there are;
advérbios de frequência; comparações; passado e presente simples; presente contínuo; verbos
regulares e irregulares; expressões formulaicas; expressões de quantidade; preposições de
lugar; presente perfeito; adjetivos para descrever pessoas e lugares; maneiras de expressar o
futuro; verbos modais.
- Suporte estratégico: estratégias de expressão oral: tomada de turnos,
reconhecimento de problemas na comunicação e solicitação de esclarecimentos, manutenção
do turno e da interação, fluxo da conversa.
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