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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.

➢ Dominar habilidades básicas de comunicação em contextos, situações e circunstâncias profissionais, nos formatos e linguagem
convencionais;

➢ Pautar-se na ética e solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional;

➢ Participar de pesquisas e interpretar dados indicadores de saúde.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar textos técnicos/ comerciais da área de

Enfermagem, por meio de indicadores linguísticos e de
indicadores extralinguísticos.

1.1 Identif icar indicadores l inguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de
Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extral inguíst icos: efei to de sent ido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos
do texto, público-alvo).

2. Desenvolver textos técnicos aplicados à área de
Enfermagem de acordo com normas e convenções
específicas.

1.2 Apl icar  procedimentos de le i tura  ins t rumenta l
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à análise e
à produção de textos técnicos específicos da área de
Enfermagem.

3. Pesquisar e analisar informações da área de Enfermagem
em diversas fontes convencionais e eletrônicas.

1.3 Apl icar procedimentos de le i tura especial izada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados à
á rea  de  En fe rmagem:  O f í c i os ;  Memorandos ;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

4. Definir procedimentos linguísticos que levem à qualidade
nas atividades relacionadas com o público consumidor

2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica e
comercial direcionadas à área de atuação.

4. Parâmetros de níveis de formalidade e de adequação de
textos a diversas circunstâncias de comunicação
(variantes da linguagem formal e de linguagem informal)

5. Comunicar-se, oralmente e por escrito, utilizando a
terminologia técnico-científica da profissão.

2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de coesão
em artigos e em documentação técnico-administrativos
relacionados à área de nome do curso.

5. Princípios de terminologia apl icados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial aplicados à
área de atuação.

6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos: Orientações
e normas linguísticas para a elaboração do trabalho
técnico-científico (estrutura de trabalho monográfico,
resenha, artigo, elaboração de referências bibliográficas).

3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa convencionais e
eletrônicas.

7. Apresentação oral: Planejamento da apresentação;
Produção da apresentação audiovisual; Execução da
apresentação.

3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na execução
de pesquisas específicas da área de Enfermagem.

8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do gênero
textual; Identificação do público-alvo; Identificação do
tema; Identif icação das palavras-chave do texto;
Ident i f icação dos termos técnicos e cientí f icos;
Ident i f icação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.



4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área. 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos significados
dos termos técnicos; Identificação e análise da estrutura
argumentativa; Estudo do significado geral do texto
(coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua comum,
adequados a cada contexto.

5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de
estudo.

5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao contexto da
profissão, utilizando a termologia técnico-científica.
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

05/02 a 15/02

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de texto

➢ Produção de textos

18/02 a 01/03



➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

07/03 a 15/03

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de texto

18/03 a 29/03

➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de texto

01/04 a 13/04



➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ Aula expositiva

➢ Resolução de exercícios

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de texto

➢ Produção de textos

15/04 a 26/04



➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de caso

➢ Estudo de texto

➢ Aula dialogada

29/04 a 10/05



➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ Aula expositiva

➢ Estudo de texto

13/05 a 24/05



➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ Aula expositiva

➢ Ensino em pequenos grupos

➢ Produção de textos

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo de texto

27/05 a 07/06



➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ Aula expositiva

➢ Ensino em pequenos grupos

➢ Produção de textos

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Estudo dirigido

10/06 a 19/06

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 7. Apresentação oral: Planejamento da apresentação;
Produção da apresentação audiovisual; Execução da
apresentação.

➢ Recuperação contínua e paralela

➢ Aula dialogada

➢ Estudo de texto

24/06 a 29/06



➢ 1.1 Identificar indicadores linguísticos e indicadores
extralinguísticos de produção de textos técnicos.

➢ 1.2 Aplicar procedimentos de leitura instrumental
(identificação do gênero textual, do público-alvo, do tema,
das palavras-chave, dos elementos coesivos, dos termos
técnicos e científicos, da ideia central e dos principais
argumentos).

➢ 1.3 Aplicar procedimentos de leitura especializada
(aprofundamento do estudo do significado dos termos
técnicos, da estrutura argumentativa, da coesão e da
coerência, da confiabilidade das fontes).

➢ 2.1 Utilizar instrumentos da leitura e da redação técnica
e comercial direcionadas à área de atuação.

➢ 2.2 Identificar e aplicar elementos de coerência e de
coesão em artigos e em documentação técnico-
administrativos relacionados à área de nome do curso.

➢ 2.3 Aplicar modelos de correspondência comercial
aplicados à área de atuação.

➢ 3.1 Selecionar e utilizar fontes de pesquisa
convencionais e eletrônicas.

➢ 3.2 Aplicar conhecimentos e regras linguísticas na
execução de pesquisas específicas da área de
Enfermagem.

➢ 4.1 Pesquisar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 4.2 Aplicar a terminologia técnico-científica da área.

➢ 5.1 Selecionar termos técnicos e palavras da língua
comum, adequados a cada contexto.

➢ 5.2 Identificar o significado de termos técnico-científicos
extraídos de texto, artigos, manuais e outros gêneros
relativos à área profissional.

➢ 5.3 Redigir textos pertinentes ao contexto profissional,
utilizando a termologia técnico-científica da área de estudo.

➢ 5.4 Preparar apresentações orais pertinentes ao
contexto da profissão, utilizando a termologia técnico-
científica.

➢ 1. Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à
área de Enfermagem, a partir do estudo de: Indicadores
linguísticos: vocabulário; morfologia; sintaxe; semântica;
grafia; pontuação; acentuação, entre outros. Indicadores
extralinguísticos: efeito de sentido e contextos
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria,
condições de produção, veículo de divulgação, objetivos do
texto, público-alvo).

➢ 2. Conceitos de coerência e de coesão aplicados à
análise e à produção de textos técnicos específicos da
área de Enfermagem.

➢ 3. Modelos de Redação Técnica e Comercial aplicados
à área de Enfermagem: Ofícios; Memorandos;
Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; Recibos;
Carta-currículo; Currículo; Relatório técnico; Contrato;
Memorial descritivo; Memorial de critérios; Técnicas de
redação.

➢ 4. Parâmetros de níveis de formalidade e de
adequação de textos a diversas circunstâncias de
comunicação (variantes da linguagem formal e de
linguagem informal)

➢ 5. Princípios de terminologia aplicados à área de
Enfermagem: Glossário dos termos utilizados na área de
Enfermagem.

➢ 6. Apresentação de trabalhos técnico-científicos:
Orientações e normas linguísticas para a elaboração do
trabalho técnico-científico (estrutura de trabalho
monográfico, resenha, artigo, elaboração de referências
bibliográficas).

➢ 7. Apresentação oral: Planejamento da apresentação;
Produção da apresentação audiovisual; Execução da
apresentação.

➢ 8. Técnicas de leitura instrumental: Identificação do
gênero textual; Identificação do público-alvo; Identificação
do tema; Identificação das palavras-chave do texto;
Identificação dos termos técnicos e científicos;
Identificação dos elementos coesivos do texto;
Identificação da ideia central do texto; Identificação dos
principais argumentos e sua estrutura.

➢ 9. Técnicas de leitura especializada: Estudo dos
significados dos termos técnicos; Identificação e análise da
estrutura argumentativa; Estudo do significado geral do
texto (coerência) a partir dos elementos coesivos e de
argumentação; Estudo da confiabilidade das fontes.

➢ Atividades avaliativas

➢ Produção de textos

01/07 a 02/07



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec
 

IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA Módulo: 2º MÓDULO

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

➢ 1. Analisar textos técnicos/ comerciais da
área de Enfermagem, por meio de indicadores
linguísticos e de indicadores extralinguísticos.

➢ Participação em sala de aula

➢ Pontualidade

➢ Assiduidade

➢ Disciplina

➢  Man te r  f requênc ia  as  au las  com
regularidade conforme normatiza o regimento
escolar das Etecs; Participar ativamente das
atividades propostas em sala.

➢ Estudo de caso

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ O aluno deverá ser capaz de: valer-se
corretamente da língua para estabelecer a
correta comunicação e evitar interpretações
equivocadas a respeito de documentos que
exijam extrema atenção.

➢ 2. Desenvolver textos técnicos aplicados à
área de Enfermagem de acordo com normas e
convenções específicas.

➢ Participação em sala de aula

➢ Pontualidade

➢ Assiduidade

➢ Disciplina

➢  Man te r  f requênc ia  as  au las  com
regularidade conforme normatiza o regimento
escolar das Etecs; Participar ativamente das
atividades propostas em sala.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza

➢ Aplicar corretamente a língua na produção
textual, evitando ambiguidades, incoerências e
demais problemas de ordem redacional que
gerem ruídos de comunicação ou mesmo
impossibilitem a transmissão de uma dada
mensagem.

➢ 3. Pesquisar e analisar informações da área
d e  E n f e r m a g e m  e m  d i v e r s a s  f o n t e s
convencionais e eletrônicas.

➢ Participação em sala de aula

➢ Pontualidade

➢ Assiduidade

➢ Disciplina

➢  Man te r  f requênc ia  as  au las  com
regularidade conforme normatiza o regimento
escolar das Etecs; Participar ativamente das
atividades propostas em sala.

➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Destreza

➢ Criatividade

➢ Trabalho em Equipe

➢ Organização

➢ Construção de Conceito

➢ Aprimorar técnicas de pesquisa e análise de
documentos, com vistas ao ganho de tempo e
eficiência na identificação de informações
relevantes ao cotidiano profissional.

➢ O aluno deverá ser capaz de: valer-se
corretamente da língua para estabelecer a
correta comunicação e evitar interpretações
equivocadas a respeito de documentos que
exijam extrema atenção.



➢ 4. Definir procedimentos linguísticos que
levem à qualidade nas atividades relacionadas
com o público consumidor

➢ Prova Dissertativa (Individual)

➢ Destreza

➢ Compreensão

➢ Coesão

➢ Coerência

➢  So luc ionar  exercíc ios propostos e
demonstrar conhecimento do tema

➢ Participação em sala de aula

➢ Pontualidade

➢ Assiduidade

➢ Disciplina

➢  Man te r  f requênc ia  as  au las  com
regularidade conforme normatiza o regimento
escolar das Etecs; Participar ativamente das
atividades propostas em sala.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Destreza

➢ Aplicar corretamente a língua na produção
textual, evitando ambiguidades, incoerências e
demais problemas de ordem redacional que
gerem ruídos de comunicação ou mesmo
impossibilitem a transmissão de uma dada
mensagem.

➢ 5. Comunicar-se, oralmente e por escrito,
utilizando a terminologia técnico-científica da
profissão.

➢ Debates em Grupo

➢ Disciplina

➢ Trabalho em Equipe

➢ O aluno deverá ser capaz de: valer-se
corretamente da língua para estabelecer a
correta comunicação e evitar interpretações
equivocadas a respeito de documentos que
exijam extrema atenção.

➢ Trabalho Prático (em Grupo)

➢ Compreensão

➢ Trabalho em Equipe

➢ O aluno deverá ser capaz de: valer-se
corretamente da língua para estabelecer a
correta comunicação e evitar interpretações
equivocadas a respeito de documentos que
exijam extrema atenção.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 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

Recepção dos alunos com
apresentação do regimento
e s c o l a r ,  e n t r e g a d e
documentação referente ao ano
le t i vo  dos  a l unos ,  como
calendário, instruções do uso
adequado dos laboratórios para
aulas práticas.

Aplicação de atividades de
avaliação diagnóstica

P r e p a r a ç ã o  d e  m a t e r i a l
audiovisual para suporte em
sala de aula e estudo

04 - Reunião de Planejamento

MARÇO

Levantamento das lacunas de
aprendizagem e organização de
recuperação contínua dessas
lacunas

Organização de material de
apoio para as lacunas de
aprendizagem

Elaboração e resolução de
exercícios de fixação (atividade
de recuperação contínua)

P r e p a r a ç ã o  d e  m a t e r i a l
audiovisual para suporte em
sala de aula e estudo

06 - Reunião Pedagógica

ABRIL

Projeto de reescrita de textos
Elaboração e resolução de
exercícios de fixação (atividade
de recuperação contínua)

Propos ição de exerc íc ios
complementares

18 -  Conselho de Classe
Intermediár io Let ivo;  27 -
Reunião de curso

MAIO 06/05 a 10/05 - Semana da
Enfermagem

Projeto de reescrita de textos
Elaboração e resolução de
exercícios de fixação (atividade
de recuperação contínua)

Atividades de recuperação
contínua 25 - Reunião Pedagógica

JUNHO

Projeto de reescrita de textos
Elaboração e resolução de
exercícios de fixação (atividade
de recuperação contínua)

Atividades de recuperação
contínua

15 - Reunião de Curso; Sábado
l e t i v o  r e f e r e n t e  a o s
componentes curriculares do dia
04/03; Dia da escola da família

JULHO

03 -  Conse lho de c lasse
intermediário; 04 - Atribuição de
A u l a s ;  2 2  -  R e u n i ã o  d e
planejamento; 23 - Reunião de
curso
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
BAGNO, Marcos. Gramática de bolso do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2013.

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. 15. ed., São Paulo: Editora Ática, 2000.

KOCK, Ingedore e ELIAS, Vanda. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Cortez, 2006.

LUFT, C. Moderna gramática brasileira. Porto Alegre: Globo, 1987.

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental.10 ed. São Paulo: Atlas,2014.

MEGID, Cristiane Maria. CAMPANA, Suely Betanho. Núcleo básico: linguagem, trabalho e tecnologia. São Paulo: Fundação Padre
Anchiela, 2011.

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. UNESP, 2000.

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – Ensino Médio. Área de Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, Secretaria
de Educação Média e Tecnológica / MEC, 1999. PCN+ - Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, Secretaria da Educação Média e Tecnológica / MEC, 2002.

PLATÃO SAVIOLI, Francisco, FIORIN, José Luiz. Para entender o texto, Leitura e redação. 4ª. ed. São Paulo: Ática, 1991.

TUFANO, D. Guia Prático da Nova Ortografia. São. Paulo: Ed. Melhoramentos, 2008.FERREIRA, M. Redação comercial e
administrativa; gramática aplicada. São Paulo: FTD, 1996

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
06/05 a 10/05 - Semana Paulo Freire

06/05 a 10/05 - Semana da Enfermagem

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Retomada de assuntos da aula anterior;

Aulas dialogadas a partir de situações-problema;

Correção de exercícios de fixação;

Autoavaliação;

Elaboração e correção de textos relacionados à produção de documentos;

Exercícios de fixação individual.

IX – Identificação:
Nome do Professor: FÁBIO GERONIMO MOTA DINIZ

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD será liberado, porém requer um pouco mais de atenção no desenvolvimento de suas ativiudades, sugiro uma leitura criteriosa
em seu PTD.

Nome do Coordenador: ANGÉLICA AUGUSTA CAMARGO

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


