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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL

Módulo: 2º MÓDULO - B C. H. Semanal: 2,5

Professor: ALEXANDRE POMPEO

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

➢ Comunicar-se em língua estrangeira - inglês, utilizando o vocabulário e terminologia da área.

➢ Respeitar as manifestações culturais de outros povos.

➢ Estimular a comunicação nas relações interpessoais.

➢ Socializar os saberes.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Apropriar-se da língua inglesa como instrumento de

acesso à informação e à comunicação profissional.
1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no ambiente

profissional, incluindo atendimento ao público.
1. Listening

2. Analisar e produzir textos da área profissional de atuação,
em língua inglesa, de acordo com normas e convenções
específicas.

1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-
se, adequados ao contexto profissional, em língua inglesa.

2. Compreensão auditiva de diversas situações no ambiente
profissional:

3. Interpretar a terminologia técnico-científica da área
profissional, identificando equivalências entre português e
inglês (formas equivalentes do termo técnico).

2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios da
interpretação e produção de texto da área profissional.

3. - Atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou
superiores, pessoalmente ou ao telefone;

2.2 Comparar e relacionar informações contidas em textos da
área profissional nos diversos contextos de uso.

4. - Apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.

2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.

5. Speaking

2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de atuação
profissional, em língua inglesa.

6. - Expressão oral na simulação de contextos de uso
profissional:

3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional. 7. - Atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou
superiores, pessoalmente ou ao telefone.

3.2 Aplicar a terminologia da área profissional/habilitação
profissional.

8. Reading

3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências (listas de
termos técnicos e/ou científicos) entre português e inglês,
relativos à área profissional/habilitação profissional.

9. - Estratégias de leitura e interpretação de textos;

10. - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais;

11. - Correspondência profissional e materiais escritos
comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação
técnica.

12. Writing

13. - Prática de produção de textos técnicos da área de
atuação profissional; e-mails e gêneros textuais comuns
ao eixo tecnológico.

14. Grammar Focus

15. - Compreensão e usos dos aspectos linguísticos
contextualizados.

16. Vocabulary

17. - Terminologia técnico-científica;

18. - Vocabulário específico da área de atuação profissional.

19. Textual Genres



20. - Dicionários;

21. - Glossários técnicos;

22. - Manuais técnicos;

23. - Folhetos para divulgação;

24. - Artigos técnico-científicos;

25. - Carta comercial;

26. - E-mail comercial;

27. - Correspondência administrativa.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 15. - Compreensão e usos dos aspectos linguísticos
contextualizados.

➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 18. - Vocabulário específico da área de atuação
profissional.

➢ 25. - Carta comercial;

➢ Aula expositiva

05/02 a 15/02

➢ 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 15. - Compreensão e usos dos aspectos linguísticos
contextualizados.

➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 18. - Vocabulário específico da área de atuação
profissional.

➢ 26. - E-mail comercial;

➢ Resolução de exercícios

18/02 a 01/03

➢ 2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios
da interpretação e produção de texto da área profissional.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 15. - Compreensão e usos dos aspectos linguísticos
contextualizados.

➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 18. - Vocabulário específico da área de atuação
profissional.

➢ 27. - Correspondência administrativa.

➢ Aula dialogada

➢ Atividade avaliativa

07/03 a 15/03

➢ 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 9. - Estratégias de leitura e interpretação de textos;

➢ 10. - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais;

➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 18. - Vocabulário específico da área de atuação
profissional.

➢ Estudo de texto

18/03 a 29/03



➢ 2.4 Elaborar textos técnicos pertinentes à área de
atuação profissional, em língua inglesa.

➢ 3.2 Aplicar a terminologia da área
profissional/habilitação profissional.

➢ 10. - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais;

➢ 11. - Correspondência profissional e materiais escritos
comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação
técnica.

➢ Estudo de texto

➢ Atividade avaliativa 01/04 a 12/04

➢ 3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 18. - Vocabulário específico da área de atuação
profissional.

➢ 21. - Glossários técnicos;

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios 15/04 a 26/04

➢ 2.2 Comparar e relacionar informações contidas em
textos da área profissional nos diversos contextos de uso.

➢ 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.

➢ 13. - Prática de produção de textos técnicos da área de
atuação profissional; e-mails e gêneros textuais comuns ao
eixo tecnológico.

➢ 22. - Manuais técnicos;

➢ Estudo dirigido

➢ Solução de problemas 29/04 a 10/05

➢ 1.1 Comunicar-se oralmente na língua inglesa no
ambiente profissional, incluindo atendimento ao público.

➢ 2. Compreensão auditiva de diversas situações no
ambiente profissional:

➢ 6. - Expressão oral na simulação de contextos de uso
profissional:

➢ Discussão e debate

➢ Atividade avaliativa 13/05 a 24/05

➢ 1.2 Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou
expressar-se, adequados ao contexto profissional, em
língua inglesa.

➢ 3. - Atendimento a clientes, colegas de trabalho e/ou
superiores, pessoalmente ou ao telefone;

➢ 4. - Apresentação pessoal, da empresa e/ou de
projetos.

➢ 23. - Folhetos para divulgação;

➢ Aula dialogada

27/05 a 07/06

➢ 2.3 Aplicar as estratégias de leitura e interpretação na
compreensão de textos profissionais.

➢ 3.3 Produzir pequenos glossários de equivalências
(listas de termos técnicos e/ou científicos) entre português
e inglês, relativos à área profissional/habilitação
profissional.

➢ 15. - Compreensão e usos dos aspectos linguísticos
contextualizados.

➢ 20. - Dicionários;

➢ Estudo de texto

10/06 a 19/06

➢ 2.1 Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios
da interpretação e produção de texto da área profissional.

➢ 3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional.

➢ 10. - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais;

➢ 11. - Correspondência profissional e materiais escritos
comuns ao eixo, como manuais técnicos e documentação
técnica.

➢ 22. - Manuais técnicos;

➢ 24. - Artigos técnico-científicos;

➢ Solução de problemas

➢ Atividade avaliativa

24/06 a 28/06

➢ 3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional. ➢ 17. - Terminologia técnico-científica;

➢ 21. - Glossários técnicos;

➢ Estudo dirigido
01/07 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Apropriar-se da língua inglesa como
instrumento de acesso à informação e à
comunicação profissional.

➢ Participação em Sala de Aula
➢ Disciplina

➢ Pontualidade

➢ Participações frequentes e aumento da
confiança ao desempenhar tarefas orais ou
escritas em sala.

➢ Assiduidade

➢ Disciplina

➢ Pontualidade

➢  Conhec imento  de  todos  os  e ixos
t raba lhados ao longo do semest re  e ,
consequentemente, bons resultados nas
avaliações.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Destreza

➢ Organização

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Competência gramatical apurada, com alto
nível de precisão nos exercícios que exigem
mais atenção do aluno.

➢ 2. Analisar e produzir textos da área
profissional de atuação, em língua inglesa, de
acordo com normas e convenções específicas.

➢ Trabalho Dissertativo (em Grupo)

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Trabalho em Equipe

➢ Textos coerentes e relacionados ao assunto
abordado, com vocabulário adequado e respeito
às regras gramaticais.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Disciplina

➢ Construção de Conceito

➢ Compreensão

➢ Boa concatenação das ideias ao escrever
em inglês, de maneira que o texto sempre
possua coesão e coerência.

➢ 3. Interpretar a terminologia técnico-científica
da área profissional, identificando equivalências
entre português e inglês (formas equivalentes do
termo técnico).

➢ Trabalho Dissertativo (em Grupo)

➢ Destreza

➢ Trabalho em Equipe

➢ Organização

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Poder de interpretação fina dos textos, com
utilização de correspondências equilibradas em
Língua Portuguesa.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Empenho nas discussões e debates acerca
dos assuntos abordados,  ut i l izando-se
adequadamente das estruturas gramaticais
pertinentes.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO

Levantamento das lacunas
deaprendizagem e organização
derecuperação contínua dessas
lacunas.

01 - Reunião de Planejamento.

FEVEREIRO

Preparação e revisão dos
c o n t e ú d o s  p r e s e n t e s  n o
material  didát ico, além de
elaboração de material  de
apoio, quando necessário.

04 - Reunião de Planejamento.

MARÇO
S e n s i b i l i z a ç ã o  d o s
alunosquanto às oportunidades
quevirão junto ao curso técnico.

Aplicação da primeira avaliação
aos a lunos com base no
material didático.

Listas de exercícios. 06 - Reunião Pedagógica.

ABRIL
Ver i f icação da f requência
escolar  e do desempenho
escolar dos alunos.

Ut i l ização de fer ramentas
lúd i cas  pa ra  es t imu la r  a
aprendizagem.

18 -  Conselho de Classe
Intermediário.

ABRIL

Acompanhamento do previsto
no Plano de Trabalho Docente e
manutenção do material de
apoio.

27 - Reunião de Curso.

MAIO

A n á l i s e  d e  i n d i c a d o r e s :
frequência escolar, taxa de
evasão e rendimento escolar do
aluno.

Revisão do conteúdo com
aplicação de avaliação. 25 - Reunião Pedagógica.

JUNHO Projeto interdisciplinar. Organização e correção do
projeto desenvolvido nas aulas. Listas de exercícios

15 - Reunião de Curso, dia da
Escola-Família e atividades em
sábado letivo referente aos
componentes curriculares do dia
04/03.

JULHO Revisão do conteúdo com
aplicação de avaliação. 03 - Conselho de Classe Final.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livros de Apoio: MICHAEL MCCARTHY. Vocabulary in Use. Cambridge, 1997; PAUL SELIGSON, Extreme, Richmond, 2004.

Cambridge University Press. Cambridge Assessment English, disponível em: http://www.cambridgeenglish.org/br/

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Maio - Semana Paulo Freire

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Para os discentes que apresentarem baixo rendimento, serão oferecidos conteúdos on-line com novas metodologias de ensino para
recuperação e melhor aproveitamento do conteúdo. Além disso, a recuperação contínua envolverá atividades diversas e também de
cunho lúdico, como forma de facilitar a compreensão e resolução dos problemas enfrentados.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ALEXANDRE POMPEO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O planejamento deste componente curricular apresenta metodologias de ensino diversificadas, trabalhando a teoria e a prática,
contextualizando os conceitos com o dia a dia do aluno e valorizando o trabalho em equipe. Os instrumentos e critérios de avaliação,
bem como de recuperação, possibilitam que o aluno possa ser avaliado de maneira holística e de forma contínua. Também está em
consonância com o projeto pedagógico dessa Unidade Escolar através de propostas de integração e/ou interdisciplinares. Diante do
exposto, manifesto-me favorável a execução desse plano de trabalho.

Nome do Coordenador: TADEU FERNANDO PIRAN

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


