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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: ����������	
���	���� 

Curso: TÉCNICO EM ������������� INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Período: �0 ano 

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a – 66.67 h/r  

Docente Responsável: Jackelinne Maria de Albuquerque Aragão 

 

EMENTA 

 
 

� Gêneros textuais 

� Conscientização do processo de leitura/ Estratégias e técnicas de leitura/ Níveis de compreensão/ 
Inferência/ Uso do dicionário/ Relação entre as palavras/ Grupos Nominais/ Referência. 

 

 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 

� Ler e compreender diferentes gêneros textuais, escritos em língua inglesa, e relacionados à área de 
conhecimento da Contabilidade, utilizando estratégias e técnicas de leitura.  

 
Específicos 
 

� Utilizar as técnicas de leitura de prediction, skimming e scanning. 

� Inferir o significado das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas se encontram inseridas. 

� Usar o dicionário a partir das orientações da Abordagem Instrumental 

� Utilizar a referência lexical e gramatical, bem como o conhecimento da ordenação dos grupos nominais para 
uma melhor compreensão dos textos escritos em língua inglesa.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1. Gêneros textuais 

2. Estratégias de leitura (Dicas Tipográficas, Palavras Cognatas, Palavras Repetidas, Skimming, 
Scanning, Prediction, Selectivity, Flexibility, Referência,Inferência) 

3. Uso do dicionário 

4. Grupo Nominal 

5. Aspectos Linguísticos  

� Artigos  

� Pronomes (Pessoais, Demonstrativos, Possessivos, Adjetivos, Indefinidos, Reflexivos, Relativos) 

� Numerais 

� Caso Genitivo/Possessivo 

� Adjetivos 

� Substantivos 

� Formação das Palavras (palavras compostas e derivadas por prefixos e sufixos) 

� Constituintes do Grupo Nominal (Determinante, Modificador e Núcleo). 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
� Aulas expositivas e dialogadas. 

� Conteúdos trabalhados de forma espiralada de tal forma que, ao término do curso, os alunos estarão 
familiarizados com gêneros textuais diversos, utilizando-se de estratégias e técnicas de leitura, bem 
como de recursos linguísticos e gramaticais, na leitura e compreensão de textos escritos em língua 
inglesa.  

� Explicações acerca da função dos itens léxico-gramaticais e linguísticos recorrentes nos texto, de forma 
que essa ferramenta possa ajudar ao aluno a compreender o texto que estiver sendo trabalhado. 

� Atividades de compreensão com gêneros textuais escritos em língua inglesa 

� Discussão sobre o assunto dos textos para ativar o conhecimento prévio do aluno e para averiguar o 
que foi apreendido com a leitura dos mesmos. 

� Atividades individuais, em duplas e em grupo serão realizadas tanto em sala de aula como fora da sala 
de aula. 

� Atividades de leitura utilizando a Internet e outros veículos de comunicação. 

� Construção de um glossário com os termos recorrentes da área, de forma a ajudar na apreensão de 
vocabulário. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
� A avaliação da aprendizagem será contínua, envolvendo pelo menos duas avaliações por bimestre, 

podendo ser uma avaliação formal e um trabalho de pesquisa para entrega ou com apresentação em 
sala de aula. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
� Quadro branco.  

� Marcadores para quadro branco.  

� Sala de aula com computador e TV ou projetor multimídia, com acesso à Internet, para 
apresentação de slides.   

� Microsystem, CD, DVD Player . 
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