
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Língua Estrangeira Moderna – Inglês 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

  



Ementa 

 
Introdução à leitura e interpretação textual em língua inglesa (LI), através de textos 
com assuntos variados, bem como textos relacionados à área específica 
supracitada, com abordagem funcional e prática, visando à compreensão e 
interpretação de textos na língua estrangeira, por meio das estratégias de leitura. 
Desenvolvimento do conhecimento contextual da gramática da LI. 
 

Objetivos 

 
Geral 

ler e compreender textos em inglês na sua área profissional usando estratégias e 
técnicas de leitura específicas direcionadas pelo professor e incentivar a 
aprendizagem da língua inglesa de uma forma geral. 

 
Específicos 

Desenvolver a prática de leitura em LI, a partir do uso de estratégias de leitura; 
Praticar as estratégias de leitura, com foco no texto como um todo; 
Trabalhar a natureza e funcionalidade de diferentes gêneros textuais; 
Compreender e praticar vocabulário básico para a compreensão de textos variados, 
bem como da área específica do curso; 
Trabalhar contextualmente aspectos sintáticos da LI. 
 

Conteúdo Programático 

 
Concepções de leitura 
Estratégias de Leitura 
Reconhecimento de gêneros textuais 
O uso do dicionário 
Formação de palavras 
Estrutura frasal 
Verbos, advérbios, adjetivos 
Grupos nominais 
Afixos 
O uso do Google tradutor 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas com uso de textos variados, inicialmente, e textos 
específicos da área, posteriormente. A abordagem do conteúdo será exposta 
oralmente e por meio de slides e se exigirá a participação e debate por parte dos 
alunos. 
Estudos e discussões de textos – estudo mais específico, onde serão cobradas 
especificidades do texto em pauta. 
Condução de exercícios teóricos e práticos em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem. 
 

  



Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Atividades de leitura e interpretação, orais e escritas. Exercício escrito realizado 
individualmente ou em dupla, sem consulta (prova). 
 

Recursos Necessários 

 
Datashow; computador interativo; quadro branco; pincel; fotocópias. 
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