
Plano Instrucional para desenvolvimento de atividades não presenciais 

Turma: 20201.1.91.1N, Curso Técnico em Equipamentos Biomédicos Subsequente ao Ensino Médio, Matriz 26, 1º Período, Noturno 

Curso: Técnico em Equipamentos Biomédicos Subsequente 
Componente Curricular: Inglês instrumental 
Professor(a): Patrícia de Albuquerque Ricardo da Silva 

Período: 1º 
 

 
Carga horária a ser 
ministrada:  75% (30 aulas) 

 

TÓPICO SEMESTRE AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 
INDIVIDUAL/PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 
COLABORATIVA/PONTUAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

(h/a) 

1 2020.1 1 Inglês para 
fins 

específicos 
(ESP) 

 Conhecer sobre ESP 
(Inglês para fins 
específicos). 

 

 Vídeo Youtube sobre ESP 
https://www.youtube.com/watch?v=2nsQvG

TH6KE; 

 Slides sobre ESP (apresentação 
Google/Powerpoint); 

 Google Meet  
 

Fórum não 
avaliativo 

14/09 a 
20/09 

Sem pontuação   Sem pontuação 5 

2 2020.1 2 Palavras 
cognatas 

 Aprender sobre 
palavras cognatas; 

 Estudar lista simples 
com alguns falsos 
cognatos em língua 
inglesa. 

 

 PDF sobre falsos cognatos (texto 
base);  

 lista simples com alguns falsos 
cognatos em língua inglesa 
(GoogleDocs); 

 Google Meet 
 

Questionário 
individual 
(formulário 
Plataforma 
Google) 

21/09 a 
27/09 

50   Sem pontuação 5 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020.1 3 Processos 
de 
derivação 
de palavras: 
prefixos e 
sufixos 

 Aprender sobre 
processos de 
derivação de 
palavras por meio da 
comparação entre o 
português e o inglês; 

 Estudar sobre 
processos de 
prefixação e 
sufixação em inglês 

 
 
 
 
 

 

 Vídeo Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=CCEEbY

Nbkjk; 

 PDFs sobre prefixos e sufixos mais 
comuns na língua inglesa (Texto 
base); 

 Google Meet 

Questionário 
individual 
(formulário 
Plataforma 
Google) 

28/09 a 
04/10 

50 Sem pontuação 5 

https://www.youtube.com/watch?v=2nsQvGTH6KE
https://www.youtube.com/watch?v=2nsQvGTH6KE
https://www.youtube.com/watch?v=CCEEbYNbkjk
https://www.youtube.com/watch?v=CCEEbYNbkjk


4 2020.1 4 Dicas 
Tipográficas 
e 
Estratégias 
de Leitura 

 Estudar sobre a 
importância das 
dicas tipográficas no 
processo de leitura 

 

 Ter noções 
acerca de 
algumas 
estratégias de 
leitura 

 Slides sobre  Dicas Tipográficas 
(apresentação Google/Powerpoint); 

 Texto sobre Estratégias de leitura  
(Texto base PDF); 

 Google Meet 
 

Questionário 
individual 

sobre Dicas 
Tipográficas 
(formulário 
Plataforma 

Google) 

05/10 a 
18/10 

50           Sem pontuação 5 

5 2020.1 5 Prática 
Estratégias 
de Leitura 

 Colocar em 
prática 
algumas 
estratégias e 
leitura 

 Vídeo Youtube sobre estratégias 
de leitura 
https://www.youtube.com/watch?v=Bbwqwx

bYnGY; 

 Google Meet 

 
 

Questionário 
individual 

sobre 
Estratégias 
de Leitura 

(formulário 
Plataforma 

Google) 

19/10 a 
25/10 

50 Sem pontuação 5 

6 2020.1 6 Revisão de 
assuntos 

vistos 
Reposições 
Avaliação 

final 

 Promover 
atividades de 
revisão de 
conteúdo para 
todos os 
alunos e 
também, 
atividades 
diferenciadas 
para aqueles 
que farão 
reposições e 
avaliação final 

 Exercícios para revisão, reposições 
e avaliação final; 

 Google Meet 

 
Atividades 
com teste 

26/10 a 
01/11 

0-100 Sem pontuação 5 

 Total: 
30 
aulas 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BbwqwxbYnGY
https://www.youtube.com/watch?v=BbwqwxbYnGY


 

 

 

Previsão dos momentos síncronos Nas segundas-feiras, das 18:20 às 19:20 
Primeiro momento síncrono dia 14/09 

 
Pontuação das atividades individuais e colaborativas realizadas no 
ambiente virtual de aprendizagem 

200 pontos 

Fórmula de cálculo da pontuação da média semestral (MS) Somatório de todas as tarefas pontuadas dividido por dois 

A nota 1 (N1) será o somatório de pontos das atividades propostas nas 
aulas 2 e 3, totalizando 100 pontos. 
A nota 2 (N2) será o somatório de pontos das atividades propostas nas 
aulas 4 e 5, totalizando 100 pontos. 
A média semestral (MS) é obtida: N1+N2/2. 
Média de aprovação maior ou igual a 70. 

 

A reposição se constituirá de uma avaliação individual para alunos que não 
atingiram a média maior ou igual a 70. 

0-100 

Número de horas-aula já ministradas presencialmente 10 h/aula 

Avaliações já realizadas antes da pandemia/pontuação Não 
 

 

João Pessoa, ________  de agosto de 2020. 

 
_______________________________________________                                                     ____________________________________________________ 
              Docente Coordenador da Subcomissão                                                                                                                  Docente da Disciplina 
 


