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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
01 - Representar, comunicar-se e conviver : Ler e expressar-se com gêneros textuais ( textos, 
cifras, ícones, gráficos, tabelas e formulas);converter uma linguagem em outra. Registrar 
medidas e observações. Descrever situações. Sistematizar dados, elaborar sentenças, 
argumentar e trabalhar em grupo. 
02 - Investigar e intervir em situações reais. Formular questões; realizar observações; selecionar 
variáveis; estabelecer relações. Interpretar, propor e fazer experimentos, fazer e verificar 
hipóteses. Diagnosticar e enfrentar problemas , individualmente ou em equipe. 
03 - Estabelecer conexões e dar contexto. Relacionar informações e processos com seus 
contextos e com diversas áreas de conhecimento. 
04 - Identificar dimensões sociais, éticas e estéticas em questões técnicas e cientificas. 
05 - Compreender a língua estrangeira presente no mundo vivencial e equipamentos 
tecnológicos. Descobrir como funcionam sua ocorrência. 
06 - Analisar o papel da ciência e da tecnologia no presente e ao longo da historia. 
07 - Reconhecer a língua estrangeira inglês como construção humana, aspectos de sua história 
e relações com o contexto cultural, social, político e econômico. 
08 - Reconhecer o papel da língua estrangeira Inglês no sistema produtivo, compreendendo a 
evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 
científico. 
09 - Ser capaz de utilizar-se da linguagem como protagonista do processo de produção e 
recepção. 
10 - Analisar e interpretar utilizando os recursos expressivos da linguagem relacionando textos 
com seus contextos, confrontando opiniões e pontos de vista e respeitando as diferentes 
manifestações da linguagem utilizada por diversos grupos sociais, em suas esferas de 
socializações. 
11 - Identificar a linguagem como capacidade humana de articular significados coletivos em 
sistemas arbitrários de representação, que são compartilhados e que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade. Reconhecer que a principal razão de 
qualquer ato de linguagem e representação de sentido. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
 
Componente Curricular:    LEM – Língua Inglesa                                                                   Módulo: 2°                                                                            
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 1. Identificar a língua inglesa como 
instrumento de acesso a 
informações, a outras culturas e 
grupos sociais . 
2. Identificar estruturas gramaticais 
básicas para a compreensão de 
informações gerais e cotidianas. 
3. Identificar técnicas de 
comunicação oral em inglês para a 
compreensão e elaboração de 
mensagens orais. 
4. Identificar técnicas e expressões 
utilizadas em conversação . 
5. Identificar técnicas de 
comunicação escrita em inglês. 
6. Identificar tecnologias de apoio ao 
estudo lingüístico: dicionários, 
manuais, gramáticas, informatizados 
ou não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Interpretar textos técnicos da área de 
Produção e agropecuária entre outros 
temas, e correlatos na língua inglesa. 
2. Aplicar conceitos e normas gramaticais 
da língua inglesa. 
3. Aplicar conceitos, normas e estruturas 
gramaticais formais e coloquiais da 
Língua Inglesa atentando para o tom de 
voz, velocidade, entonação, gesticulação, 
contato visual, etc. 
4. Aplicar normas gramaticais e 
expressões idiomáticas na 
representação, simulação e conversação, 
utilizando-as com simplicidade e clareza. 
5. Elaborar sentenças concisas em 
língua inglesa. 
6. Elaborar concisos diálogos utilizando 
temáticas voltadas ao contexto 
agropecuário, cultural e social. 
7. Utilizar as tecnologias de apoio e 
realizar pesquisa sobre terminologia 
utilizada em agropecuária e demais 
assuntos da área de agrícola. 

 

 1. Técnicas de leitura instrumental, 
identificando cognatos, idéia geral e 
específica do texto (scanning e skimming), 
título, conteúdo, palavraschave, 
vocabulário e expressões já conhecidos, etc. 
2. Verbos, pronomes, preposições, plural 
dos substantivos, adjetivos, artigos. 
3. Apresentações pessoais e de terceiros, 
cumprimentos e saudações, informações 
pessoais como: idade, origem, ocupação, 
endereço.Trabalhando tipologia textual: 
currículo. 
4. Explorar embalagens de produtos 
agrícolas , quanto a linguagem abordada, 
desde o léxico empregado até recursos 
visuais . 
5. Expressões idiomáticas: Vocabulário e 
procedimentos técnicos para comunicação . 
6. Noções para elaboração de textos 
simples em língua inglês.Com o 
auxilio de pesquisas envolvendo 
textos que remetem o tema agrícola. 
7. Vocabulário e terminologias técnicas 
utilizadas no contexto agropecuário.Através 
de sites de pesquisa da internet, para 
explorar recursos lingüísticos e culturais 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  LEM -   Língua Inglesa                                                                                Módulo: 2° 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Interpretar textos técnicos da 
área de produção  e 
agropecuária através de 
técnicas de leitura. Estudos 
gramaticais da língua 
(verbos – aplicação e 
conceitos) . 

1. Técnicas de leitura 
instrumental, identificando 
cognatos, idéia geral e 
específica do texto 
(scanning e skimming), 
título, conteúdo, palavras chave, 
vocabulário e 
expressões já conhecidos, 
etc. 

Resolução de exercícios, trabalhos, 
pesquisas, atividades avaliatórias. ( Work 
in groups and pairs) , Pronunciation 
practice – drills. 

 
27 / 01 a 28 / 02 

2. Aplicar conceitos e 
normas gramaticais da 
língua inglesa. 

2. Verbos, pronomes, 
preposições, artigos, plural 
dos substantivos e adjetivos 

 Resolução de exercícios, trabalhos, 
pesquisas, atividades avaliatórias, filmes, slides. 

               03/ 03 a  11 / 04 

3. Aplicar conceitos, 
normas e estruturas 
gramaticais formais e 
coloquiais da Língua 
Inglesa atentando para o 
tom de voz, velocidade, 
entonação, gesticulação, 
contato visual, etc. 

3. Apresentações pessoais e 
de terceiros, cumprimentos e 
saudações, informações 
pessoais como: idade, 
origem, ocupação, 
endereço, etc. Explorando 
tipologias textuais: currículo. 

Aulas expositivas, aulas socializadas, . 
CD player – Listen and repeat / listening 
practice. 

 
14 / 04 a 30/ 05 

4. Aplicar normas 
gramaticais e expressões 
idiomáticas na 
representação, simulação 
e conversação de forma 
simples e clara. 

4. textos que exploram a 
temática de agropecuária 
para trabalhar a leitura e a 

gramática no texto. 

Utilizar os conhecimentos cognitivos dos 
alunos, ( Work in groups and pairs) , 
Pronunciation practice - drills 

 
02 /06 a 11 /06 

14 / 07 a 25 / 07 
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5. Elaborar pequenas 
sentenças explorando o 
vocabulário que remete o 
contexto agrícola , em 
língua inglesa. 

5. Expressões idiomáticas: 
Vocabulário e 
procedimentos técnicos . 
Reconhecer o uso de 
conectivos em língua inglesa 
( conjunções, preposições 
entre outros). 

Aulas expositivas, pesquisas, uso de CDROM, 
seminários. 

 
28 / 07 a 15 / 08 

6. Explorar embalagens 
de produtos agrícolas , 
quanto a linguagem 
abordada, desde o léxico 
empregado ate recursos 
visuais . 

6. Noções para elaboração 
de textos simples em língua 
inglês(textos de embalagens 
de produtos agrícola) como: 

 Terminologia técnicas 
 Vocabulário técnico. 

Resolução de exercícios, trabalhos, 
pesquisas, atividades avaliatória. ( Work 
in groups and pairs) , Pronunciation 
practice - drills 

 
18 / 08 a 19 / 09 

7. Utilizar as tecnologias 
de apoio e realizar 
pesquisa sobre 
terminologia utilizada em 
assuntos da área de 

produção e agropecuária. 

7. Vocabulário e 
terminologias técnicas 
utilizadas para arquivos 
físicos e eletrônicos. 

Aulas expositivas, vídeos, uso de CDROM 
 

22 / 09 a 17 /10 

08. Utilizar sites da 
Internet para pesquisa e 
como instrumento de 
acesso a diferentes 
manifestações culturais 
de outros povos, 
expressas em suas 

próprias línguas 

08.Pratica oral com 
dramatização 
socializada.Explorar os 
materiais pesquisados 
enfocando na extração de 

informações. 

Resolução de exercícios, trabalhos, 
pesquisas, atividades avaliatória. ( Work 
in groups and pairs) , Pronunciation 
practice - drills 

 
20 / 10 a 11 / 12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:  LEM – Língua Inglesa                                                                                                  Módulo: 2° 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

01.Apresentar o conceito 
de dos conteúdos 
apresentados e suas 
funções. 
 
02.Compreender as 
tipologias textuais de 
modo a contextualizar 
nestes a gramática 
explorada. 
 
 
03.Contextualizar os 
tempos verbais 
apresentados 
focalizando sua 
adequação e definição. 
 
04.Apresentação dos 
conteúdos com 
definição, aplicação. 
 
05. Exposição dos 
conteúdos de modo a 
discorrer sobre seu 
conceito e padrões de 
comunicabilidade com 
base na oralidade. 
 
 

01.deduzir uma regra 
gramatical com base na 
análise de exemplos e 
aplicá-la em situações de 
uso.  
02.Mobilizar recursos 
lingüísticos e expressivos 
para alcançar objetivos 
comunicativos. 
 
 
 
03.Ler e interpretar 
informações de textos e 
outras comunicações de 
ciência e tecnologia. E a 
gramática agindo no 
contexto. 
04. Fazer refletir sobre o 
fazer com as ferramentas 
do pensar. 
 
05. Reconhecer padrões 
de adequação com base 
no conhecimento das 
convenções de diferentes 
modalidades e gêneros 
textuais (orais e escritos) 
 
06. Interpretar e fazer uso 

01. Exercícios de 
fixação, trabalhos, 
pesquisas 
 
 
02.Trabalhos em grupo, 
pesquisas entre outros. 
 
 
 
 
 
03.Atividades 
avaliatórias, pesquisas, 
seminários.Entre outros. 
 
 
 
04. Atividades 
avaliatórias, avaliação 
oral, pesquisa 
 
05. Atividades 
avaliatórias, avaliação 
oral, pesquisa. Entre 
outros. 
 
 
 
06. Pesquisa, 

01.Sucesso em resolver 
Exercícios 
 
 
 
02.Rapidez em resolver 
uma situação problema 
mediante aos 
conhecimentos prévios 
em conjunção com os 
novos conhecimentos 
discorridos. 
03. Desenvoltura na 
realização das atividades 
de sondagem mediante a 
interação socializada. 
 
 
04. Apresentar uma 
sanção satisfatória na 
resolução das atividades 
diagnosticas. 
05. Determinar 
adequadamente as 
relações de forma e uso 
e a ampliação do 
repertorio vocabular e 
estruturas gramaticais 
observados nos textos. 
06. Identificar com 

01.Unificar o conceito do 
conteúdo ao saber 
aplicá-los na resolução 
de todas as atividades 
propostas. 
02.Saber utilizar a 
gramática de forma 
contextual. E 
compreender o texto 
não de forma estanque , 
mas construindo um 
sentido coerente. 
03. Relacionar 
conteúdo/tema/ 
gramática no corpo 
estrutural do texto. 
 
 
04.relações entre forma 
e uso e funções 
comunicativas. 
 
05. Estabelecer a 
diferença entre forma 
escrita(ortografia) e oral 
(pronuncia). 
 
06. Compreender as 
formas de promover 
tanto o engajamento em 
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06. Estudos gramaticais 
contextualizados, língua 
em uso e funções 
comunicativas. 
 
 
07. Compreender a 
importância de que não 
se trata mais de 
privilegiar a gramática 
isolada ou as funções 
comunicativas, mas de 
promover o 
conhecimento e o 
reconhecimento por meio 
do letramento, traduzido 
em distintas maneiras de 
interpretação do mundo. 
 
08. Compreender a 
relação entre 
estrutura/comunicação 
com idéias/conceitos, 
baseadas no 
letramento(saber e fazer) 
 
 
 
 
 
 

de modelos explicativos, 
reconhecendo suas 
condições de aplicação. 
 
 
07. Concretizar as 
informações em 
conhecimentos através 
das atividades de 
produção oral e escrita. 
 
 
 
08. Reconhecer que por 
meio de múltiplas 
linguagens e gêneros 
discursivos se propiciara 
um ensino capaz de 
promover autonomia 
intelectual e maior 
capacidade de reflexão. 

seminários, avaliação 
oral e escrita. Entre 
outros. 
 
 
07. . Pesquisa, 
seminários, avaliação 
oral e escrita. 
 
 
 
 
 
08. Pesquisa, 
seminários avaliações 
oral e escrita, atividades 
avaliatórias. 
 
 
 
 

clareza as praticas de 
leitura subsidiadas nas 
relações de oralidade e 
escrita. 
 
07. Saber usar o 
conhecimento aprendido 
para seu benefício. 
 
 
 
 
08. Capacidade de 
planejar , organizar e 
monitorar a própria 
aprendizagem . 

praticas de leitura e 
escrita medidas pela 
oralidade quanto a 
construção de autonomia 
necessária para que 
desenvolva-se a 
capacidade de aprender 
Centro Paula Souza – 2010 
a aprender o inglês. 
07. Estabelecer critérios 
para o conhecimento da 
língua enquanto sistema 
de regras e funções 
comunicativas, também 
enfatizar por meio de 
orientações o letramento 
múltiplo. 
08. Oportunizar 
situações que propiciem 
o exercício da reflexão 
critica, e conhecimentos 
construídos 
anteriormente. 
Enfatizando o 
protagonismo para a 
tomada de decisões em 
relação ao 
profissional(Mercado de 
trabalho) 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

x 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

x 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

x 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

x 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
x 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  x 30%  90%  x 30%  90% 

 x 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

MUNHOZ, Rosangela. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura. São Paulo: 
TextoNovo, 2002. 
RUBIN, Sarah G. Patchwork:English and grade.São Paulo: Scipione,3ºed. 1995. 
SIQUEIRA, Antonio. Compact dynamic English.Sao Paulo: ABDR afiliada,2ºed.2000. 
MARQUES, Amadeu.Inglês para o ensino médio.Sao Paulo:Atica,4ºed.2000. 
CHAUI,Marilena,Convite a Filosofia.São Paulo:Ática,Ed.2000 
LIBERATO,Wilson. Inglês Doorway:Ensino Médio.São Paulo:FTD S. A,ed.2004. 
FERRARI,Mariza.Inglês para o ensino médio.Sao Paulo:Scipione,Ed.2002. 
AMOS,Eduardo.Simplified Grammar Book.Sao Paulo:Moderna,Ed.1995. 
MARQUES,Amadeu.Password:English.Sao Paulo:Ática,5ºed.1995. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do 
curso. A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às 
dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, 
orientação de estudos, atividade complementar extra classe e até mesmo o replanejamento do processo 
de ensino-aprendizagem. Este processo de recuperação será realizado paralelo e concomitantemente às 
atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 
 
VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2013: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

   
   
   
   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Rogério Eduardo C. Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 24/02/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

X  – Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do coordenador(a): Antonio José Pietrobon 

Assinatura:                                                                                       Data: 24/02/2014       


