
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

Etec: Drº José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales/SP 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

Série: Modulo III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Dalila Mandarini Saran 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Lidar com situações e decisões complexas: o que fazer, como julgar, tomar decisões, lidar com 
a complexidade e diversidade, antecipar cenários complexos e, finalmente, estar habilitado a 
desenvolver uma visão sistêmica da organização;  

Identificar a língua inglesa como instrumento  de acesso à informação , a outras culturas  e 
grupos sociais.Distinguir as variações lingüísticas da língua inglesa. 

Compreender o conteúdo de documentos escritos em língua inglesa. 

Reconhecer a língua inglesa com diferencial em negociação com empresas estrangeiras e nos 
processos administrativos de exportação e importação 

Compreender os conteúdos de documentos escritos em língua inglesa. 

Identificar a aplicação da língua inglesa em processos de comunicação administrativa e 
empresarial. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                             Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

  

1. Identificar a aplicação da língua 
inglesa em processos de 
comunicação administrativa e 
empresarial.  

 
2. Compreender o conteúdo de 

documentos escritos em língua 
inglesa.  

 
3. Identificar a utilização da língua 

inglesa na aplicação de 
negociação comercial com 
países estrangeiros.  

 
4. Reconhecer a língua inglesa 

com diferencial em negociação 
com empresas estrangeiras e 
nos processos administrativos 
de exportação e importação. 

  

1. Utilizar a língua inglesa nas atividades 
administrativas e empresariais.  

Comunicar-se em língua inglesa.  
 

2. Aplicar a língua inglesa em processos 
de elaboração e interpretação de 
documentos.  

 
3. Traduzir oralmente ou por escrito 

documentos em língua inglesa.  
 

4. Realizar negociações em língua 
inglesa por meio de documentos 
escritos ou comunicação oral.  

Aplicar língua inglesa nos processos 
administrativos 

 Conscientização sobre leitura e 
compreensão (Skimming, scanning e 
seletividade).  
Facilitadores de leitura: prediction, 
cognates, Repeated words, 
typographical evidences and use of 
dictionary – Texts for comprehension.  
* Fundamentos da tradução técnica  
* Terminologia básica da área técnica  
Simple Present Tense (active and 
passive). 
Simple Past Tense (active and passive). 
Contextual Reference. Texts for 
comprehension 
Word Formation: Suffixes. Texts for 
comprehension 
Word Formation: Prefixes. Texts for 
comprehension. 
Simple Future Tense  
Plural of nouns. Texts for 
comprehension  
Comparison (Adjectives). Comparison of 
quantities (of the same type) using the 
conditional operators (as for example: <= 
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smaller than or equal to). Texts for 
comprehension  
Comparison (Adverbs) .Texts for 
comprehension 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Inglês Instrumental                                                                         Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar a língua 
inglesa nas 
atividades 
administrativas e 
empresariais.  

Comunicar-se em língua 
inglesa.  
 
 
 
 

Conscientização sobre leitura e 
compreensão (Skimming, 
scanning e seletividade).  
Facilitadores de leitura: 
prediction, cognates, Repeated 
words, typographical evidences 
and use of dictionary – Texts 
for comprehension.  

 

Desenvolver um clima de comunicação oral e 
escrita para construção de textos segundo 
suas intenções e opções. 
Atividades de sondagens e socialização das 
respostas 

27/01 a 28/03 

2. Aplicar a língua 
inglesa em 
processos de 
elaboração e 
interpretação de 
documentos.  

 

* Fundamentos da tradução 
técnica  
* Terminologia básica da área 
técnica  
Simple Present Tense (active 
and passive). 
Simple Past Tense (active and 
passive). 

 

Leitura, inferências, livros, jornais e manuais. 
Vídeos, uso de CD-ROM, pesquisas e os 
conhecimentos cognitivos dos alunos. 

 
31/03 a 25 /04 
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3. Traduzir oralmente 
ou por escrito 
documentos em 
língua inglesa.  

 
 
 
 

Contextual Reference. Texts 
for comprehension 
Word Formation: Suffixes. 
Texts for comprehension 
Word Formation: Prefixes. 
Texts for comprehension. 
Simple Future Tense  
Plural of nouns.  

 

Trabalhar em grupo. Resolução de exercícios, 
trabalhos, pesquisas, atividades avaliatória. 
CD player – Listen. 

 
28/04 a 23/05 

4. Realizar 
negociações em 
língua inglesa por 
meio de documentos 
escritos ou 
comunicação oral.  

Aplicar língua inglesa nos 
processos administrativos 
 
 

Texts for comprehension  
Comparison (Adjectives). 
Comparison of quantities (of 
the same type) using the 
conditional operators (as for 
example: smaller than or equal 
to). Texts for comprehension  
Comparison (Adverbs) .Texts 

for comprehension 

Estímulo da ação individualizada do aluno 
para que possa desenvolver sua capacidade 
e potencialidade criadora  através de leituras 
diversas, usando manuais,revistas e internet. 

26/05 a 11/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Identificar a aplicação 
da língua inglesa em 
processos de 
comunicação 
administrativa e 
empresarial. 

Mobilizar recursos 
lingüísticos e expressivos 
para alcançar objetivos 
comunicativos.  

 
- resolução de exercícios 

. Desenvoltura na realização 
das atividades de sondagem 
mediante a interação 
socializada 

- Resolução com êxito de 
acordo com os parâmetros 
pré-estabelecidos. 
 

2. Compreender o 
conteúdo de documentos 
escritos em língua inglesa.  
 

- Executar as atividades 
propostas com precisão e 
eficácia. Ler e interpretar 
informações de textos e 
outras comunicações de 
ciência e tecnologia. E a 
gramática agindo no 
contexto. 

 
- Atividades avaliatórias, 
avaliação oral, pesquisa. 

. Rapidez em resolver uma 
situação  problema mediante 
aos conhecimentos prévios 
em conjunção com os novos 
conhecimentos discorridos. 

- Executar as atividades 
propostas com precisão e 
eficácia 

3. Identificar a utilização 
da língua inglesa na 
aplicação de negociação 
comercial com países 

Identificar a linguagens 
aplicadas nas expressões 
orais através de uma música 
ou outras atividades de 

 
- Pesquisa, seminários, 
avaliação oral e escrita 

 Apresentar uma sanção 
satisfatória na resolução das 
atividades diagnosticas. 
 

- Desempenho da tarefa 
realizada de forma precisa e 
objetiva. 
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estrangeiros.  
 

leitura que explore a 
oralidade 

4. Reconhecer a língua 
inglesa com diferencial em 
negociação com empresas 
estrangeiras e nos 
processos administrativos 
de exportação e 
importação.  

Construção de instrumentos 
voltados aos procedimentos 
de comunicação na língua 
estrangeira moderna pelas 
relações sociais e do 
trabalho 

 
- Textos 

 Determinar adequadamente 
as relações de forma e uso e 
a ampliação do repertorio 
vocabular e estruturas 
gramaticais observados nos 
textos. 
 

- Cumprimento da tarefa 
proposta e a devida 
resolução com êxito de 
acordo com os parâmetros 
pré-estabelecidos 
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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  Prova Prática X Participação/interação na aula 

 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios  Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral  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% 

 X 30%  90%  X 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  X 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.Ingles 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. 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

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, atividades complementares de reforço e até 

mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 

aulas e será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras atividades 

adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a coordenação e a 

supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e vinculado ao 

estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela e 

concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Dalila Mandarini Saran  

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O Plano de Trabalho Docente está de acordo com Plano de Curso para este componente curricular. 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014       
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