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Código: 103 Município: MATÃO

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MECÂNICA

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL

Módulo: 2º MÓDULO - A 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.

➢ Especificar características físicas e mecânicas de materiais e equipamentos.

➢ ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES

➢ Interpretar textos técnicos em inglês.
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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 - Compreensão auditiva de diversas situações

no ambiente profissional: - Atendimento a clientes, colegas
de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone;
- Apresentação pessoal, da empresa e/ou de projetos.

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. Speaking - Expressão oral na simulação de contextos de
uso profissional: - Atendimento a clientes, colegas de
trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao telefone.

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. Reading - Estratégias de leitura e interpretação de textos;
- Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; - Correspondência profissional e
materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos
e documentação técnica.

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

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

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

5. Grammar Focus - Compreensão e usos dos aspectos
linguísticos contextualizados.

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

6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; - Vocabulário
específico da área de atuação profissional.

3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional. 7. Textual Genres - Dicionários; - Glossários técnicos; -
Manuais técnicos; - Folhetos para divulgação; - Artigos
técnico-científicos; - Carta comercial; - E-mail comercial; -
Correspondência administrativa.

3.2 Aplicar a terminologia da área profissional/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.
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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.

➢ 2. Speaking - Expressão oral na simulação de
contextos de uso profissional: - Atendimento a clientes,
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao
telefone.

➢ 6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; -
Vocabulário específico da área de atuação profissional.

➢ 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.

➢ 2. Speaking - Expressão oral na simulação de
contextos de uso profissional: - Atendimento a clientes,
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao
telefone.

➢ 6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; -
Vocabulário específico da área de atuação profissional.

➢ 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.

➢ 3. Reading - Estratégias de leitura e interpretação de
textos; - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; - Correspondência profissional e
materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos
e documentação técnica.

➢ 7. Textual Genres - Dicionários; - Glossários técnicos; -
Manuais técnicos; - Folhetos para divulgação; - Artigos
técnico-científicos; - Carta comercial; - E-mail comercial; -
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.

➢ 3. Reading - Estratégias de leitura e interpretação de
textos; - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; - Correspondência profissional e
materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos
e documentação técnica.

➢ 7. Textual Genres - Dicionários; - Glossários técnicos; -
Manuais técnicos; - Folhetos para divulgação; - Artigos
técnico-científicos; - Carta comercial; - E-mail comercial; -
Correspondência administrativa.

➢ Estudo de texto

18/03 a 29/03

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

➢ 6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; -
Vocabulário específico da área de atuação profissional.

➢ 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.

➢ 6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; -
Vocabulário específico da área de atuação profissional.

➢ Resolução de exercícios

➢ aula expositiva 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.

➢ 3. Reading - Estratégias de leitura e interpretação de
textos; - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; - Correspondência profissional e
materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos
e documentação técnica.

➢ 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. Speaking - Expressão oral na simulação de
contextos de uso profissional: - Atendimento a clientes,
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou ao
telefone.

➢ 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.

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

➢ 5. Grammar Focus - Compreensão e usos dos
aspectos linguísticos contextualizados.

➢ 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.

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

➢ 7. Textual Genres - Dicionários; - Glossários técnicos; -
Manuais técnicos; - Folhetos para divulgação; - Artigos
técnico-científicos; - Carta comercial; - E-mail comercial; -
Correspondência administrativa.

➢ 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.

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

➢ 5. Grammar Focus - Compreensão e usos dos
aspectos linguísticos contextualizados.

➢ 6. Vocabulary - Terminologia técnico-científica; -
Vocabulário específico da área de atuação profissional.

➢ Solução de problemas

➢ Atividade avaliativa

24/06 a 28/06

➢ 3.1 Pesquisar a terminologia da habilitação profissional. ➢ 3. Reading - Estratégias de leitura e interpretação de
textos; - Análise dos elementos característicos dos gêneros
textuais profissionais; - Correspondência profissional e
materiais escritos comuns ao eixo, como manuais técnicos
e documentação técnica.

➢ 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.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Destreza

➢ Construção de Conceito

➢ Criticidade

➢  Apt idão para reconhecer estruturas
gramaticais e relações de significado com o
objetivo de compreender textos tanto gerais
quanto com vocábulos específicos da área
técnica.

➢ Participação em Sala de Aula

➢ Trabalho em Equipe

➢ Assiduidade

➢ Capacidade de construção de conceitos a
partir de dúvidas tiradas em sala de aula,
tentat ivas de construções s intát icas e
engajamento nos exercícios.

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

➢ Trabalho prático (Individual)
➢ Compreensão

➢ Construção de Conceito

➢ Potencial para interpretar textos e produzir
frases a partir de leituras realizadas em sala de
aula.

➢ Resolução de Exercícios

➢ Trabalho em Equipe

➢ Criticidade

➢ Coerência

➢ Formular frases, completar sentenças,
reconhecer expressões e reproduzir normas
linguísticas.

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

➢ Debates em grupo

➢ Criticidade

➢ Trabalho em Equipe

➢ Habilidade para entender a polissemia
(múltiplos signif icados) de uma palavra,
reconhecendo o valor correto em determinado
texto, frase ou expressão.

➢ Estudos de caso

➢ Criticidade

➢ Coerência

➢ Competência linguística para compreender
o sentido do discurso e sua aplicação prática no
trabalho, seja por meio da linguagem oral ou
escrita.
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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
Sensibi l ização dos alunos
quanto às oportunidades que
virão junto ao curso técnico.

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

01 - Reunião de Planejamento.

FEVEREIRO

Preparação e revisão dos
conteúdos, além de elaboração
de material de apoio, atividades
onl ine e demais  recursos
multimídia, quando necessário.

04 - Reunião de Planejamento.

MARÇO

Aplicação da primeira avaliação
aos a lunos com base no
conteúdo trabalhado em sala de
aula.

Listas de exercícios. 06 - Reunião Pedagógica.

ABRIL

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

27 - Reunião de Curso.

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.

MAIO Projeto interdisciplinar.
Organização e correção de
a t i v i d a d e s  d i v e r s a s
desenvolvidas nas aulas.

Listas de exercícios. 25 - Reunião Pedagógica.

JUNHO

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

Revisão do conteúdo com
aplicação de avaliação.

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

JULHO Listas de exercícios. 03 - Conselho de Classe Final.

JULHO 23 - Reunião de Curso.
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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 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 PTD 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 com as devidas mudanças
sugeridas que poderão ser feitas a partir de agora através Replanejamento do PTD, que ficará liberado até o final do semestre.

Nome do Coordenador: PAULO AFONSO PEREIRA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


