
PLANO INSTRUCIONAL 

TURMA: 38852 - EJA.0145 - Língua Estrangeira Moderna (Inglês) I 

CURSO: Curso Técnico em Agroindústria PROEJA 

COMPONENTE CURRICULAR:LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) 

PROFESSOR(A) FORMADOR(A): Denise Teixeira da Costa 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA: 33h/40 aulas 

 

 
Na forma presencial, a carga horária de 4h foi cumprida, como segue:  

 
 
 

TÓPIC

O 

BIM. AUL.

/UNI. 

TEMA OBJETIVOS INSTRUMENT

O DE 

AVALIAÇÃO 

RECURSO 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

1 1 1 Ambientação • Familiarizar com os alunos 

como se darão as aulas e 

processos avaliativos. 

Estudo 

dirigido 

sobre o plano 

instrucional 

Web-aula 

síncrona 

25/08 até 

01/09 

______  1h 

2 1 1 Definite/Indefinite 

Article and Plural of 

nouns 

● Explicar o que é artigo; 

● Explicar seu uso na língua 

inglesa; 

● Explicação acerca do uso 

do artigo único em Língua 

Inglesa (LI). 

● Explicação acerca das 

regras gerais do plural em 

LI; 

● Explicação acerca das 

exceções do plural em LI. 

Tarefa Vídeo-aula  

assíncrona 

01/09 até 

08/09 

100 - 1h 



 

3 1 1 Aula síncrona de 

correção de atividades 

Correção de exercícios e 

abordagem dos 

questionamentos dos 

estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

- Web-aula 

síncrona 

08/09 até 

15/09 

 - 1h 

4 1 2 Different types of 

pronouns 

● Explicar a utilização dos 

diferentes pronomes e seus 

usos em LI. 

Tarefa Vídeo-aula 

assíncrona 

15/09 até 

22/09 

100  1h 

5 1 2 Aula síncrona de 

correção de atividades 

e Feedback avaliativo 

do 1º Bim. 

Correção de exercícios e 

abordar os questionamentos 

dos estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

- Web-aula 

síncrona 

22/09 até 

29/09 

  1h 

6 2 3 Adjectives ● Explicação acerca do uso 

dos adjetivos em LI; 

● Análise do uso prático dos 

adjetivos em LI. 

Tarefa Vídeo-aula 

assíncrona 

29/09 até 

dia 06/10 

50  1h 

7 2 3/4 Aula síncrona de 

correção de atividades 

e vídeo-aula Adverbs 

● Correção de exercícios e 

abordagem dos 

questionamentos dos 

estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

● Estudo da estrutura dos 

advérbios em LI; 

● Exploração desses 

advérbios com o intuito da 

compreensão e da 

diferenciação em relação 

aos adjetivos. 

 

Tarefa 

assíncrona 

relativa a 

sábado 

letivo 

Web-aula e 

vídeo-aula 

(assíncrona 

relativa a 

sábado 

letivo) 

06/10 até 

13/10 

50  3h 

8 2 4 Aula síncrona de 

correção de atividades 

● Correção de exercícios e 

abordar os 

questionamentos dos 

 

- 

Web-aula 

síncrona 

13/10 até 

20/10 

  1h 



estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

9 2 5 Present Continuous 

and Past Continuous 
• Explicação acerca dos 

tempos verbais Present and 

Past Continuous e suas 

utilizações na prática. 

Tarefa Vídeo-aula 

assíncrona 

20/10 até 

27/10 

50  1h 

10 2 5 Aula síncrona de 

correção de atividades 

Correção de exercícios e 

abordagem dos 

questionamentos dos 

estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

- Web-aula 

síncrona 

27/10 até 

03/11 

  1h 

11 2 6 Simple Present ● Explicação acerca dos 

tempos verbais Simple 

Present e suas utilizações 

na prática. 

Tarefa Vídeo-aula 

assíncrona 

03/11 até 

10/11 

50  1h 

12 2    6 Aula síncrona de 

correção de atividades 

e estudo dirigido 

acerca dos Cognatos e 

Falsos Cognatos. 

 

Correção de exercícios e 

abordagem dos 

questionamentos dos 

estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

Estudo dirigido acerca dos 

cognatos e falsos cognatos para 

auxílio do desenvolvimento da 

leitura em LI. 

 

Tarefa 

assíncrona 

relativa a 

sábado 

letivo 

Web-aula 

síncrona e 

vídeo aula 

assíncrona ( 

relativa a 

sábado 

letivo) 

10/11 até 

17/11 

            2h 

13 2 6 Feedback avaliativo 

do 2º Bim 

 

● Feedback e abordagem dos 

questionamentos dos 

estudantes acerca dos 

conteúdos ministrados 

previamente. 

- Web-aula 

síncrona 

17/11 até 

24/11 

  1h 

Total: 16h 

- 

4h + 16h 

= 20h 

 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de Aprendizagem Individuais: 1º Bimestre: 200 pontos (1º nota:100 e 2º nota:100) e 2º Bimestre: 200 pontos (1º nota:100 

e 2º nota:100)  



Total: 400 pontos 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação.  Aritmética (junção da primeira e segunda nota dos bimestres e sua divisão por dois para resultar  

na média) 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

 

 

Lucelia
Caixa de texto
Sousa -PB 18 de agosto de 2020.


