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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGÊLS) 

CURSO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

SÉRIE: 2ºANO 

CARGA HORÁRIA: 67 h.r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: 

 

Ementa 

Uso do vocabulário em contextos e situações diversas que auxiliem no trabalho de leitura e compreensão de texto. 
leitura e interpretação de textos em inglês. Aplicação das estruturas básicas da língua inglesa para produzir textos 
em inglês. uso do dicionário. relações entre frases através de elementos de coesão gramatical e lexical e de 
estratégias de leitura. gêneros textuais. Utilização de inferências e dicas tipográficas. inferência contextual. 
estratégias de leitura. 

Objetivos de Ensino 

Geral 
 Ler, compreender e produzir textos em inglês nos diversos gêneros textuais. 

Específicos 
 Identificar vocábulos da língua inglesa em contextos e situações diferentes no 

texto escrito e oral; 

 Aplicar corretamente as estruturas gramaticais na produção textual; 

 Ler e compreender textos nos diversos gêneros textuais. 

Conteúdo Programático 

1. Introduction to the English Language Learning; 

2. Revision: present simple, present continuous, past simple and future; 

3. Talking about routines; 

4. Vocabulary: food, drink, houses, furniture, seasons, directions and weather; Have got and have; 

5. Can, could; 

6. Preposition of places; 

7. Describing pictures; 

8. Present perfect (affirmative, negative and interrogative); 

9. Can, could. 

Metodologia de Ensino 

• Aulas expositivas; Atividades de leitura e pronúncia; Prática de produção textual; Dinâmica de grupo; 
Dramatização. 
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Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação do aluno será através da leitura de textos, produção textual oral e escrita, participação nas aulas e 
testes escritos. 

Sistema de Acompanhamento Para a Recuperação da Aprendizagem 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de Aprendizagem, por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e 
nas Normas Didáticas dos Cursos Técnicos Integrado ao Médio do IFPB (item 2.3, artigos 28 a 30). 

Recursos Didáticos Necessários 

- Quadro branco; - Textos escritos; - Data-show; - Flash cards. 
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