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PLANO DE DISCIPLINA 
NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Português Instrumental 
CURSO: Técnico em Eletrotécnica 
PERÍODO: 1º 
CARGA HORÁRIA: 33h 
DOCENTE RESPONSÁVEL:  
 

EMENTA 
 
� Língua, linguagem e comunicação. Níveis de linguagem e o entendimento de língua 

falada e escrita. Habilidades lingüísticas – discursivas de produção textual oral e escrita. 

Tipologias textuais e gêneros textuais. Leitura e produção de textos técnicos e científicos. 

Estudo sobre os documentos oficiais e empresariais.  

 
OBJETIVOS 

 
Geral: 
� Desenvolver no discente a capacidade de ler e escrever de acordo com os 

diversos circuitos sociais da linguagem.  
 
Específicos: 
� Realizar projetos ligados a confecção coletiva ou individual de relatórios técnicos 

administrativos 
� Formar consciência sobre a natureza da leitura enquanto atividade cognitiva 
� Desenvolver organização de idéias através da conceitualização: redação de 

parágrafos e resumos 
� Familiarizar o aluno com a redação técnica do mundo do trabalho 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Realizar leituras sobre o ato de ler e suas conexões com a elaboração de 
parágrafos, resumos e com a noção de textos 

� Linguagem e Tratamento 
� Teoria e prática de leitura 
� Argumentação 
� Elaboração de parágrafos 
� Vocabulário 
� Resumo 
� Concepção de texto 



 64 

2. Textos da esfera da redação técnica, tais como: relatórios, descrições técnicas, 
cartas comerciais, convites, requerimentos, típicos do mundo de trabalho 

� Comunicado 
� Memorando 
� Requerimento 
� Ofício 
� Circular 
� Atestado 
� Carta Comercial 
� Relatório Administrativo e técnico 
� Descrição Técnica 

 
                                        METODOLOGIA DE ENSINO 
 
� Aulas expositivas, leitura e discussão de textos, produção de textos, análise lingüística de 

textos produzidos, apresentação de seminários, exercícios orais e escritos. 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
 
� O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 

atividades, leitura, produção e elaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 

apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

 
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

� O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de atividades 

que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas atividades serão 

desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, produção de textos e 

estudos dirigidos. 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
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