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Aplicação do Communicative Approach Method, para aulas dinâmicas com foco na 
oralidade, em trabalhos coletivos de interação verbal. Aplicação do Grammar Translation 
Method e do Reading Method para aulas com foco no inglês instrumental e na análise 
textual. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

São computadas três avaliações por bimestre, podendo ser aplicadas através de: Provas 
escritas; Trabalhos de pesquisa; Avaliação contínua (participação, dedicação); 
Seminários. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, Datashow e notebook, aparelho de som, textos e apostilas, 
dicionário. 
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