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TÓPICO UNIDADE

(BIMESTRE/

SEMESTRE)

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS

DIDÁTICO -

PEDAGÓGICOS

INSTRUMENTO

DE AVALIAÇÃO

PERÍODO ATIVIDADE

INDIVIDUAL/

PONTUAÇÃO

ATIVIDADE

COLABORATIVA/

PONTUAÇÃO

CARGA -

HORÁRIA

(h/a)

1 1 1 e 2 Recepção e adaptação dos
alunos ao ensino remoto

do ano letivo 2021

- Recepcionar e
apresentar a instituição
aos alunos novatos e
dar boas-vindas a toda
comunidade acadêmica
ao ano letivo 2021;

- Capacitar os alunos
novatos com as
ferramentas utilizadas
no ensino remoto;

Webaulas (Meet,
YouTube)

Vídeos

Tutoriais

-

12/04 a 18/04

- - 2

2 1 3 e 4 Apresentação do Plano
Instrucional da

disciplina;

Introduzir aspectos da
leitura em língua inglesa
(inglês instrumental: o

que é?)

- Reconhecer o gênero
do texto;

- Noções gerais
(skimming) Localizar

informação
específica (scanning),

de acordo com os
objetivos de leitura;

Fórum de
boas-vindas

Welcome, students!

Netiquette  (Content +
Quiz)

https://wonderopolis.o
rg/wonder/Do-You-Ha
ve-Good-Netiquette/q

Fórum não
avaliativo 19/04 a 25/04

- - 2



Compreensão escrita
(leitura) – Inferência na
compreensão de textos

escritos de gêneros
textuais diferentes.

- Inferir o significado
de  palavras  e

expressões
desconhecidas com
base na temática do

texto, no uso do
contexto e no
conhecimento

adquirido de regras
gramaticais e aspectos

lexicais

uiz

Slides and extra
materials.

3 1 5, 6 e 7 Técnicas de leitura
(skimming e scanning)

Compreender a
finalidade de tais

habilidades;

Identificar a
importância das

técnicas no processo
de leitura e

compreensão;

Praticar as técnicas de
leitura.

Slides and extra
materials

Questionário
avaliativo 26/04 a 02/05

A1

(100)

- 3

4 1 8 e 9 Gênero Abstract Identificar elementos
do gênero;

Compreender sua
função.

Slides and extra
materials

Tarefa avaliativa
03/05 a 09/05

A2

(100)

- 2

5 1 10 e 11 Cognates and false
cognates e elementos

tipográficos no
reconhecimento de

textos em língua inglesa

Prever o assunto do
texto;

Reconhecer os
principais falsos

cognatos.

Slides and extra
materials

Quiz Inglês Geral
10/05 a 16/05

(A3)

(100)

- 2

6 1 12, 13 e
14

Prática das técnicas de
leitura (exercícios)

Perceber o
funcionamento das

técnicas de leitura em
atividades práticas

Slides and extra
materials

Seminar

(Anglophone
countries)

17/05 a 23/05

- (A4)

(100)

3

7 1 15, 16 e
17

Palavras de ligação

(adição contraste, causa,
consequência,

tempo/sequência
cronológica,

Reconhecer as linking
words e suas funções

em textos escritos;

Slides and extra
materials

Atividade não
avaliativa 24/05 a 30/05

- - 3



exemplificação,
conclusão, ênfase e

comparação)

As primeiras
informações sobre

tempos verbais

(os tempos verbais do
presente: present simple

and continuous)

Identificar os tempos
verbais e seus usos

8
1

18, 19 e
20

Revisão dos conteúdos
trabalhados ao longo do

bimestre

Revisitar aspectos e
retomar eventuais

pontos necessários à

Extra materials;

Vídeo.

-

31/05 a 05/06

- - 3

RECUPERAÇÃO BIMESTRAL

Dar  condições ao
aluno de superar

eventuais dificuldades
de aprendizagem ao
longo do bimestre.

Revisão no Núcleo de
Aprendizagem

Formulário
avaliativo 100 - -

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
O cálculo para a obtenção da Média do 1° Bim será feito da seguinte maneira:

Atividades individuais + Atividades Colaborativa = 100 (A*1) + 100 (A2)+ 100 (A3) + 100(A4) ➗4

*Assignment.

Pontos

100

Assinatura do Docente:

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso:

Local/Data da Aprovação:


