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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
3944 – Língua Inglesa IV (UCFE) 
 

Carga Horária Total da UC:  

 Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 

Professor(a) Responsável:  

Marcello Marcelino 

Contato: marcello.marcelino@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Letras 

OBJETIVOS 

Gerais 

Contribuir para:  

 o desenvolvimento das habilidades de compreensão oral e fala em situações de uso da língua no 
contexto das comunicações;  

 a conscientização com relação ao processo de compreensão oral em língua inglesa;  

 a adoção de atitude crítica e responsável com relação ao uso da língua;  

 o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. 

 

Específicos 

Contribuir para que os alunos possam:  

 reconhecer os diversos gêneros orais, no campo das comunicações; identificar suas características 
específicas (propósito, estrutura esquemática, elementos discursivos, lexicais e sintáticos) e apoiar-se 
nesses aspectos para compreender e discutir os textos enfocados;  

 relacionar os textos aos seus contextos de produção e de recepção de forma crítica;  

 construir conhecimentos estratégicos, gramaticais (morfológicos, lexicais e sintáticos), semânticos e 
fonológico-discursivos (como acuidade e fenômenos de fala concatenada) necessários para a 
compreensão e discussão de textos. 

 

mailto:marcello.marcelino@unifesp.br
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EMENTA 

A Unidade Curricular visa ao desenvolvimento de competências para a compreensão e discussão de textos 
falados em língua inglesa pertencentes à esfera das comunicações. Serão explorados gêneros textuais como: 
notícias em áudio e vídeo, entrevistas, documentários, programas de rádio e de televisão, propaganda, etc. 
Haverá uma integração entre atividades práticas de compreensão e crítica de textos, estudos de textos 
teóricos que embasam tais atividades e de textos a respeito do processo de desenvolvimento da compreensão 
oral e de suas implicações no ensino, aprendizagem e aquisição do inglês. Caberá ao docente responsável 
pelo curso decidir como serão conduzidas as discussões sobre tais implicações. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Gêneros textuais:  

 Notícias em áudio e vídeo  

 Entrevistas  

 Documentários  

 Programas de rádio e de televisão  

 Propagandas  

 

Compreensão e discussão de textos falados:  

 Compreensão global do texto  

 Localização de informações específicas  

 Estratégias de compreensão e de comunicação  

 Estratégias discursivo-fonológicas de compreensão oral  

 Percepção da perspectiva adotada no texto  

 Identificação de fatos, opiniões e argumentos e dos recursos lingüísticos usados para a apresentação 
dos mesmos  

 Relação entre texto e contexto  

 

Análise dos textos e fundamentação teórica:  

 Organização textual  

 Conceitos teóricos que fundamentam as análises dos textos  

 Aspectos sintáticos, semânticos, morfológicos e lexicais relacionados aos gêneros enfocados.  

 

Conteúdos linguísticos:  

 Características de fala concatenada (reduções, elisões, assimilação, fenômenos de sandhi)  
Preposições  

 Conectores (coerência e coesão)  
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 Phrasal Verbs 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 
Um encontro semanal de 1 hora, via Google Meet, para promover o acompanhamento das dúvidas e 
promover o contato, em inglês, entre os participantes da turma. Consiste em acompanhamento: (i) respostas 
a dúvidas de diversas ordens, desde atividades propostas a questões inerentes à leitura dos textos  ou 
compreensão dos áudios; (ii) informes diversos. Todos os encontros síncronos realizados pelo Google Meet 
serão gravados e postados como material na sala virtual do Google Classroom para que possam ser assistidos 
posteriormente. O total de carga horária para a atividade síncrona é de 11 (onze) horas. 
  

 Atividades Assíncronas: 
Todas as atividades vinculadas à UC serão desenvolvidas assincronamente, e estarão disponíveis na sala 
virtual do Google Classroom: 1) aula gravada; 2) PDF com explicações e folhas de exercícios 3) material de 
áudio para prática específica de sons em contexto de fala concatenada (gravações, músicas e passagens); 4) 
Leitura de textos e exercícios relacionados; 5) links para os alunos acessarem com exercícios direcionados. O 
tempo dedicado a tais tarefas, incluindo o tempo de leitura, reflexão, exercícios, visualização e audição do 
material gravado e avaliações, compõe a carga horária total das atividades assíncronas, correspondente a 41 
horas. 
 
 

AVALIAÇÃO:  

Cumprimento das atividades assíncronas disponibilizadas no ambiente virtual  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
Os exercícios deverão ser completados e enviados via plataforma ou e -mail para o professor, bem como as 
atividades de acesso on line e de análise de fala.  
 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
EGGINS, S. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. Second Edition. London: Continuum, 2004.   
FIELD, J. Listening in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.  
MARTIN, J. R. & ROSE, D.  Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause. London: Continuum, 2007.   
 

Complementar 
ANDERSON, A. & LYNCH, A.  Listening. Oxford: Oxford University Press, 1988.  
BAZERMAN, C.; BONINI, A. & FIGUEIREDO, D. (orgs.) Genres in a Changing World.  Indiana:  Parlor Press, 2009.   
Cambridge Dictionary of American English. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
FRODESEN, J. Grammar Dimensions 4: Form, Meaning, and Use.  Fourth Edition. Thomson Heinle, 2007. 
HALLIDAY, M. A. K. & MATTHIESSEN, C. M. I. M.  An Introduction to Functional Grammar. London: Hodder 
Education, 2004.  
 
 
 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  
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Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Marcello Marcelino Letras-Inglês Doutor DE 40h/semana 

     

     

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020  

 

Dias Atividades e carga horária  Horas 

/semana 

04/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 

 
    5 h 

11/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 
 

5 h 

18/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 
 

5 h 

25/08 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 
 

5h 

01/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 

 
5h 

08/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 
 

5h 

15/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 
 

5h 
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22/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 
 

5h 

29/09 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 

 
5h 

06/10 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à PDF e exercícios: 1h 
Tempo destinado à prática de listening e análises de fala concatenada: 1h30 
Tempo destinado à leitura e folhas de exercícios + acesso via link: 1h30 

 

 

 
5h 

13/10 
Reunião síncrona pelo Google Meet: 1h 
Tempo destinado à avaliação e feedback finais: 1h 
 

 

2h 

Total de horas em ADE 52h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


