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PREPARAÇÃO BÁSICA PARA O TRABALHO (PBT) III 
 
 
  

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Língua Estrangeira Moderna (Inglês 
Instrumental II) 

Curso: Técnico em Sistemas de Energia Renovável integrado ao Ensino 
Médio 

Série/Período: 3º ano 

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r 

Docente Responsável: Adalberto Moreira de Medeiros Junior 

  
 

EMENTA 

Gêneros textuais e estratégias de leitura; Grupos Nominais com preposições; 
Grupos verbais; Coesão e coerência textual em língua inglesa. 

 
  

OBJETIVO GERAL DO CURSO 

Contribuir para a  formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
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industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano. 

 

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Geral 

Desenvolver a habilidade de leitura de textos em língua inglesa, por meio do 
trabalho com diversas estratégias de leitura através de diferentes gêneros 
textuais, incluindo aqueles pertinentes à área de trabalho do curso técnico 
integrado. 

Específicos 

Revisar o uso das estratégias de leitura para a compreensão de gêneros textuais 
na língua inglesa; 
Identificar e compreender os grupos nominais com preposição e a importância do 
reconhecimento dos seus elementos na leitura de textos em língua inglesa; 
Identificar grupos verbais e suas funções inseridos em diversos textos; 
Reconhecer aspectos de coesão e coerência através dos marcadores do discurso 
e dos referenciais lexicais e gramaticais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 
1.  Gêneros textuais e estratégias de leitura 

1.1.          Análise de gêneros textuais em língua inglesa; 
1.2.          Leitura e compreensão de gêneros textuais através das 

estratégias de: 
prediction, skimming, scanning. 

2.  Grupos nominais 
2.1.          Revisão dos constituintes dos grupos nominais simples; 
2.2.          Grupos nominais com preposições. 

UNIDADE II 
1.  Grupos verbais 

1.1.         Noções introdutórias dos grupos verbais; 
1.2.         Aspectos, tempos, modalidade dos verbos; 
1.3.         Vozes dos verbos; 
1.4.         Estruturas verbais condicionais. 

UNIDADE III 
1.  Coesão e coerência textual em língua inglesa I 

1.1.         Marcadores discursivos; 
1.2.         Função semântico-sintático dos marcadores discursivos. 

  
UNIDADE IV 

1.  Coesão e coerência textual em língua inglesa II 
1.1.         Referência lexical; 
1.2.         Referência gramatical. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

Os conteúdos supracitados serão abordados das seguintes formas: Aulas 
expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, 
músicas, etc); 
Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo onde os alunos irão 
compartilhar conhecimento (Discussão de textos); 
Atividades individuais e em grupo, utilizando também recursos da Internet 
(laboratório ou biblioteca); 
Apresentação pelos alunos das atividades realizadas (seminários) utilizando 
outras disciplinas como fonte de interdisciplinaridade e interação entre alunos, 
professores e o curso. 

  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, computador com internet, vídeos, jornais, revistas, livros didáticos, 
textos e recursos áudio visuais (data show, projetor multimídia e som) e outros 
que, por ventura, se tornem necessários para o alcance dos objetivos almejados. 
Nestes casos, a pertinência e viabilização do uso dos recursos demandados será 
decidida mediante o parecer do professor responsável pela disciplina e, quando 
preciso, do apoio da equipe pedagógica do IFPB – Campus Esperança. 

  

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS 

Buscar-se-á integrar o conteúdo programático descrito anteriormente às demais 
áreas do saber científico e popular, numa perspectiva de interdisciplinaridade, 
tendo como foco deste processo a Língua Inglesa e sua interface transdisciplinar, 
concebendo sua dialogicidade científica, exigida em qualquer processo de ensino 
aprendizagem emancipatório. Além disso, visar-se-á a contextualização com o 
cotidiano dos estudantes, necessidade basilar para um processo de construção de 
conhecimentos significativos. Com esta perspectiva, listam-se possíveis caminhos 
temáticos e/ou metodológicos, por bimestre, adiante: 
  

UNIDADE I 
·        Gêneros textuais e estratégias de leitura 

Disciplinas de Língua Portuguesa e História. 
UNIDADE II 

·        Noções introdutórias dos grupos verbais 
Disciplinas de Língua Portuguesa, e Sociologia. 

  
UNIDADE III 

·   Coesão e coerência textual em língua inglesa II 
Disciplinas de História, Língua Portuguesa, Sociologia. 

  
UNIDADE IV 

Referência gramatical. Disciplina de Língua Portuguesa ; 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS) 

Avaliação contínua durante o bimestre levando em consideração assiduidade, 
pontualidade, participação e envolvimento com a disciplina, uma por bimestre. 
Avaliação formal através de prova(s) por bimestre(s), mínimo de uma por 
bimestre. Avaliação através de apresentação de pesquisas e seminários 
(individuais ou em grupos), uma por bimestre(s). 
Avaliação através de listas de exercícios (individuais ou em grupos), pesquisas e 
outras atividades desenvolvidas dentro ou fora da sala de aula. 

  

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA 

A recuperação será contínua e, portanto, apoiar-se-á no núcleo de aprendizagem 
ofertado semanalmente, bem como na realização das provas de recuperação 
bimestral para aqueles que, não alcançarem a média (sete) no fim do bimestre. 
Registra-se ainda a possibilidade de aulas para compor o regime de progressão 
parcial aos que, por ventura, demandem este recurso. 

  

PRÉ-REQUISITOS 

Sem pré-requisito. 

  

BIBLIOGRAFIA 
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