·
·
·
·

Capacidade de análise crítico-interpretativa demonstrada na leitura de gêneros textuais
Domínio na produção, revisão e reescritura de textos de várias esferas sociais
Participação em seminários, debates, trabalhos de pesquisa e nas atividades culturais
Avaliação escrita.
Serão realizadas duas avaliações formais por bimestre, além da recuperação de aprendizagem.
RECURSOS NECESSÁRIOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Quadro branco e marcador para quadro branco;
Notebook e data show;
Revistas, jornais, HQs, filmes, livros da literatura brasileira (poesia, romance, conto, crônica);
Utilização de textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe;
Exercícios impressos produzidos pela equipe;
Veículos de comunicação da mídia impressa, tais como jornais e revistas;
Obras representativas da literatura brasileira e estrangeira e textos produzidos pelos alunos;
Equipamento de multimídia.
PRÉ-REQUISITOS
Sem pré-requisito
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens –
Literatura – Produção de texto – Gramática. 2ª série. São Paulo: Atual, 2012

PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 17.ed. São Paulo:
Ática, 2007.
COMPLEMENTAR

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 37.ed. São Paulo: Cultrix,
1994.

GARCEZ, L. H.C. Técnica de Redação – o que é preciso saber para bem escrever. São
Paulo: Martins Fontes, 2004.
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Nome do Componente Curricular: Língua Espanhola II
Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Informática
Série/Período: 2 º Ano (Optativa)
Carga Horária: 2 a/s – 80 h/a – 67 h/r
Docente Responsável:
EMENTA

Estudo de estruturas fundamentais da língua espanhola: enfoque de expressão e
compreensão orais, introduzindo-se, igualmente, a compreensão e expressão escrita.
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OBJETIVOS

Geral
·

Adquirir habilidades elementares de uso da língua espanhola nas modalidades oral e
escrita em instâncias mais simples, utilizando adequadamente diferentes registros.

Específicos
·

·

Compreender a língua espanhola enquanto processo xplica
o e discursivo, em suas
especificidades xplica
o e culturais;
·
Desenvolver as habilidades de fala, escuta, leitura e escrita, na língua espanhola;
·
Utilizar as funções elementares de comunicação da língua;
Empregar vocabulário e estruturas
xplica
o-discursivas necessárias para a
comunicação em situações do cotidiano social e profissional.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º Bimestre
q
Leitura e Interpretação Textual.
q
Gêneros Textuais.
q
Estrutura dos verbos
2º Bimestre
q
Verbos: Modo Indicativo.
q
Verbos: Modo Subjuntivo
q
Verbos: Modo Imperativo
3º Bimestre
q
Pronomes pessoais e de complemento).
4º Bimestre
q
Conjunções.
q
Advérbios
q
Expressões adverbiais

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas e interativas com base na abordagem comunicativa. Exercícios de leitura e
produção textual; de escuta e pronúncia, de simulação de situações reais de comunicação.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O aluno será avaliado nas habilidades: escuta, fala, leitura e escrita, através de atividades
realizadas em sala de aula e em casa. Serão realizadas duas avaliações formais por bimestre,
além da recuperação de aprendizagem.
RECURSOS NECESSÁRIOS

Para as aulas serão utilizados o livro-texto base, recursos audiovisuais; data show, vídeos da
internet, CD de áudio, DVDs, etc.
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BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
MARTÍN, R. I.Síntesis curso de lengua española. 2 ed. São Paulo: Ática, 2012 livro 1.
DICCIONARIO ACME DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 1 ed. Buenos Aires: Acme Agency S.A, 1997.
COMPLEMENTAR
SANCHEZ, A.; GÓMEZ, P. C. 450 ejercicios gramaticales. 5 ed. Madrid: SGEL, 1996.
VIÚDEZ, F. C.et. al. Español en Marcha 1: Curso de español como lengua extranjera. 2 ed.
Madrid: Sociedad General Española de Librería S.A, 2006.
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Nome do Componente Curricular:Matemática II
Curso:Técnico de Nível Médio Integrado em Informática
Série/Período: 2º ano
Carga Horária:4 a/s – 160 h/a – 133 h/r
Docente Responsável:
EMENTA
Relações trigonométricas no triângulo retângulo e no círculo;Estudo das funções
trigonométricas: Seno, Cosseno e Tangente; Matrizes, determinantes e sistemas lineares;
Geometria plana e espacial e Análise combinatória.
OBJETIVOS

Geral

·

Compreender, analisar e resolver problemas relacionados ao estudo da Trigonometria,
Geometria (plana e espacial), Matrizes, Sistemas lineares e Análise combinatória.

·
·
·
·
·
·
·

Entender as razões trigonométricas no triângulo retângulo
Resolver problemas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo
Compreender a relação entre arcos e ângulos n ciclo trigonométrico
Entender a definição de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico.
Aplicar os conceitos trigonométricos num triângulo qualquer.
Resolver problemas envolvendo quaisquer tipos triângulos a partir da lei dos cossenos.
Entender as especificidades das funções seno, cosseno e tangente (gráfico, imagem,
período, domínio)
Interpretar gráficos de funções trigonométricas
Compreender o conceito de matriz
Classificar matrizes
Operar com facilidade, na adição de matrizes, na multiplicação de uma matriz por um
escalar e na multiplicação entre matrizes.
Entender as propriedades das matrizes
Compreender o determinante como um número real associado a toda matriz quadrada
Aplicar corretamente os procedimentos de cálculo de determinantes
Entender as propriedades dos determinantes
Estudar a matriz inversa a partir de determinantes
Definir equação linear e sistema de equação linear
Compreender um sistema como uma equação matricial

Específicos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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