
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Inglês Instrumental 

Curso: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 1 

Carga Horária: 60h/a Carga Horária: 60h Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
O que é Inglês Instrumental e qual o propósito; leitura, gêneros textuais; marcas verbais e não 

verbais; estrutura linguística: identificar sujeito, verbo e objeto, tempos verbais, grupos 

nominais; estratégias de leitura: skimming/ scanning/ prediction; inferência e cognatos; uso do 

dicionário; afixos (prefixos e sufixos); conectivos (coesão e coerência) – reconhecendo a 

sequência de eventos e leitura de textos específicos da área de atuação dos alunos do curso 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Leitura e compreensão de textos em língua inglesa, em especial materiais técnicos 
relacionados à área de agroecologia. 

Específicos 

 Promover o desenvolvimento da compreensão de textos escritos em inglês, através de 
recursos verbais e não verbais e da aplicação de estratégias de leitura e do estudo de 
estruturas de nível básico. Praticar a habilidade de observação, reflexão e crítica. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 
1. O que é Inglês Instrumental e qual o propósito (Inglês Instrumental tem com o intuito de 

apresentar e praticar estratégias que facilitam a leitura de textos em língua inglesa, e 
dão uma compreensão global de textos, sem a necessidade de tradução ou o uso 
recorrente do dicionário);  

2. Leitura, gêneros textuais; marcas verbais e não verbais (identificação e 
reconhecimento dos diferentes tipos de textos – carta, entrevista, texto científico, artigo 
de jornal, propaganda, etc.);  

3. Estrutura linguística: identificar sujeito, verbo e objeto, tempos verbais, grupos 
nominais; estratégias de leitura: skimming/ scanning/ prediction (leitura para 
compreensão geral do texto/ leitura para obtenção de informações específicas/ 
previsão do provável conteúdo do texto a ser lido, partindo da organização do texto e 
das dicas tipográficas, e utilizando sempre o conhecimento prévio sobre o assunto); 
inferência e cognatos (realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 
a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no 
texto, e identificação de palavras escritas de forma semelhante em inglês e em 
português, com o mesmo significado em ambas as línguas);   

4. Uso do dicionário (como utilizar o dicionário de forma que seja uma ferramenta útil no 
momento da leitura de textos em inglês);  

5. Pefixos e sufixos (estudo dos morfemas que são a menor unidade da língua com 
significado por exercerem um papel fundamental na formação das palavras);  



conectivos (coesão e coerência) – reconhecendo a sequência de eventos;  leitura de 
textos específicos da área de atuação dos alunos do curso. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

Aulas teóricas e práticas, resolução e discussão de exercícios com foco na leitura e 
compreensão de textos em inglês na área de agroecologia. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Participação nas aulas, resolução de exercícios, trabalhos individuais e em grupo. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos audiovisuais (Datashow, pincéis e quadro) e apostilas. 
 

PRÉ-REQUISITO 

 
Não há 
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Complementar  
 
Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de Inglês. OXFORD: University Press. 


