
 90 

PLANO DE DISCIPLINA  

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Inglês Instrumental 

CURSO: Técnico em Eletrotécnica 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 33h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Drª Mônica Maria Montenegro de Oliveira 

 
EMENTA 

� �Gêneros textuais: manuais, catálogos, anúncios, currículos, verbetes, cartas, 
resumos de artigos. 

� Conscientização do processo de leitura; Estratégias/técnicas de leitura [Dicas 
Tipográficas, Palavras Cognatas, Palavras Repetidas, Palavras 
Conhecidas,Skimming, Scanning, Prediction, Selectivity, Flexibility,  Inference]; 
Níveis de compreensão; Inferência; Uso do dicionário e a Relação entre as palavras; 
Grupos Nominais;  Grupos Verbais e Estrutura da Sentença.  

 
OBJETIVOS 

Geral 
� Ler em diferentes níveis de compreensão com e para diferentes objetivos de 

leitura, os gêneros textuais selecionados [manuais, catálogos, anúncios, 
currículos, verbetes, cartas, resumos de artigos] e relacionados a temas de 
conhecimento da área técnica de PROCESSOS INDUSTRIAIS, a partir do 
desenvolvimento das estratégias/técnicas de leitura e do estudo de estruturas 
sintáticas contextualizadas e de vocabulário geral e específico. 

o Compreender o vocabulário técnico, jargões, expressões idiomáticas e 
abreviações usados em textos técnicos da área de Processos Industriais. 
 
Específicos 
� ��Identificar os gêneros textuais que circulam na área profissional, além da sua 

função social e o papel dos participantes discursivos dos gêneros selecionados. 
� Ler em diferentes níveis de compreensão com e para diferentes objetivos de 

leitura os gêneros textuais selecionados usando as estratégias/técnicas de leitura 
para construir o sentido do texto 

� Reconhecer a formação de palavras (composição e derivação) para inferir o 
significado de novas palavras.  
� Usar adequadamente o dicionário. 
� Identificar os grupos nominais no texto e os seus constituintes. 
� Reconhecer os grupos verbais identificando os seus tempos verbais no texto, 
além dos elementos da sentença dentro do padrão: sujeito, verbo e complemento.  
� Revisar os aspectos linguísticos contextualizados abordando-os como suporte 
à compreensão do texto (Referenciais – lexical e semântico, Marcadores do 
Discurso, entre outros).  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Gênerostextuais[manuais, catálogos, anúncios, currículos, verbetes, cartas, resumos de 

artigos] 

2. Estratégias de leitura (Dicas Tipográficas, Palavras Cognatas, Palavras Repetidas, 

Skimming, Scanning, Prediction, Selectivity, Flexibility, Inferência, Referência) 

3. Uso do dicionário 

4. Grupo Nominal 

5. Grupo verbal 

6. Aspectos Linguísticos: revisão da gramática contextualizada - como suporte à 

compreensão do texto. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO  

� �Aulas expositivas e dialogadas. 
� Explicações acerca da função dos itens léxico-gramaticais e lingüísticos 
recorrentes nos texto, de forma que essa ferramenta possa ajudar ao aluno a 
compreender o texto que estiver sendo trabalhado. 
� Atividades de compreensão de leitura com gêneros textuais escritos em língua 
inglesa 
� Discussão sobre o assunto dos textos com a finalidade de ativar o 
conhecimento prévio e verificar o que foi apreendido com a leitura dos mesmos. 

� Atividades individuais e em grupo (pesquisa, seminário, trabalho com consulta) 
utilizando a internet e outros suportes. 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

O aluno será avaliado quanto ao desempenho individual e/ou em grupo, de forma 
contínua, por meio de resolução de exercícios, atividades escritas e/ou orais, 
trabalhos, pesquisa, além da sua participação e interesse nas tarefas de sala de 
aula e fora desta, como também da auto-avaliação. 
Construção de um glossário com os termos da área, recorrentes nos gêneros 
textuais estudados, de forma a ajudar na apreensão de vocabulário. 

 
Recursos Necessários 

Apostilas, Manuais, Marcadores para quadro branco. Apagador. Sala de aula com 
microcomputador e TV ou projetor multimídia com acesso à internet. Laboratório 
de microcomputadores contendo componentes de hardware e software 
específicos. CD/DVD. Dicionários.  
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