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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

JULIANA MORAIS BELO 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

INGLÊS BÁSICO 

 

31 E 32 / II 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 

Noções introdutórias sobre o processo de leitura e as concepções de multiletramentos; Conscientização 

sobre o processo histórico da língua inglesa; Uso do conhecimento prévio para a leitura em língua 

inglesa - formação de repertório sociocultural; Gêneros textuais; Estratégias de leitura; Uso do 

dicionário; Grupos Nominais. Conhecimento gramatical  

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

● Ampliar o repertório comunicacional em 

língua inglesa, por meio do trabalho com 

diversas estratégias de leitura e de diferentes 

gêneros textuais, incluindo aqueles 

pertinentes à área de trabalho do curso 

técnico; 

● Ler e compreender textos, em língua inglesa, 

na área de Meio Ambiente utilizando 

estratégias/técnicas de leitura; 

● Compreender e identificar aspectos 

referentes aos gêneros textuais, tais como, 

propósito comunicativo, participantes, 

contexto sociocultural e suporte;  

● Fazer uso das dicas tipográficas (títulos, 

subtítulos, figuras, tabelas, legendas, etc) para 

auxiliar a compreensão inicial (prediction); 

● Ler para obter informações gerais (skimming) e 

específicas (scanning).  Inferir significados de 

palavras desconhecidas a partir do contexto.  

Compreender as relações de organização do 

texto e os aspectos semânticos e lingüísticos 

(coesão, marcadores do discurso e suas várias 

funções).   

● Utilizar o dicionário como fonte de auxílio na 

aprendizagem;   

● Reconhecer termos de referência em um texto.  

Identificar grupos verbais e nominais 

 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 
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- Gêneros textuais em inglês: notícias, artigos de revistas, jornais e blogs, diálogos formais e informais 

em situações do dia-a-dia e ambientes corporativos, manuais, instruções, mensagens de redes sociais, 

informações turísticas, diálogos e artigos culturais e profissionais.  

- Estratégias de leitura e interpretação de textos em inglês: skimming, scanning e prediction; uso de 

dicionário; palavras-chave; organização textual; níveis de compreensão; objetivos da leitura. 

- Tópicos gramaticais: presente simples, passado simples, presente do verbo “to be”, passado do verbo 

“to be”, futuro do verbo “to be”, presente progressivo, passado progressivo, futuro “going to”, futuro 

simples, verbos modais, “there to be”; usos de pronomes, artigos, adjetivos, conjunções, preposições e 

advérbios em inglês básico; contrações; singular e plural de verbos e substantivos; verbos regulares e 

irregulares no presente, passado e futuro. 

- Elementos lexicais: artigos; verbos, substantivos e adjetivos comuns em inglês geral, comunicações 

relacionadas a turismo e ambientes corporativos; cognatos e falsos cognatos; números cardinais e 

ordinais; meses do ano; datas; dias da semana; horas; vocabulário corporativo básico; vocabulário 

relacionado a hotéis, aeroportos e turismo em geral; lugares pela cidade e direções; eventos, festivais e 

datas comemorativas; meios de transporte; atendimento ao cliente; alimentos e restaurantes; descrição 

de lugares e pessoas; rotina diária pessoal e profissional; formação de palavras, prefixos e sufixos; 

advérbios, conjunções e preposições de nível básico; pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, 

relativos e interrogativos; expressões idiomáticas comuns. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas com base em recursos audiovisuais (textos, vídeos, slides, músicas). 

Atividades de leitura e reflexão individuais e em grupo em que 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 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e caneta de quadro. Textos e material fotocopiado para distribuição entre os alunos. 

notebook. Projetor de Multimídia.  

 

VI - AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua durante o semestre levando em consideração assiduidade, pontualidade, 

participação e envolvimento com a disciplina.  Avaliação por meio de prova(s) por semestre.  Avaliação 

por meio de apresentação de pesquisas (individuais ou em grupos); 
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Recife, 2000. QUIRK, Randolph;  

 

GREENBAUM, Sidney. A university Grammar of English. Harlow: Longman, 1973. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Aula inaugural/Acordo Pedagógico/Avaliação diagnóstica 

02 
Conceito de Língua, Cultura e Idioma: Língua materna, língua nativa, língua oficial. O inglês 

como língua franca  

03 A História da Língua Inglesa: surgimento, períodos históricos. A língua inglesa nas colônias 

04 Formação de palavras: influência anglo-saxã, latina e francesa no inglês. Palavras cognatas.  

05 

Leitura: Quais são as concepções? Conceitos de leitura • Objetivos de leitura • Níveis de leitura  

Gêneros textuais e a concepção de multiletramentos 

Definição • Reconhecimento das condições de produção de diferentes gêneros textuais • 

Apresentação de gêneros textuais diversos  

06 Primeira avaliação escrita - painel de leitura e elaboração de mapas mentais  



 

 

 

 

 

  

 

FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

07 

Devolutiva da avaliação e atividade de recuperação: Utilização da Inferência (Prediction) e Dicas 

Tipográficas/ Estratégias de Leitura: Informações Gerais (Skimming) Informações Específicas 

(Scanning) 

08 
Inferência Contextual: Palavras cognatas/ Palavras repetidas/Utilização do dicionário/Usando o 

google tradutor/Analisando traduções e versões adaptadas  

09 Aspectos linguísticos do texto: Grupos Nominais /Grupos Verbais/ Estrutura da Sentença 

10 
O verbo to be e os vários usos na língua: origem, apresentação pessoal, profissão. O gênero 

formulário  

11 
Plural dos substantivos/Adjetivos para descrever pessoas e objetos 

adjetivos para descrever aparência física e personalidade 

12 Segunda avaliação - apresentação oral  

13 
Devolutiva da avaliação e atividade de recuperação - Estudo de datas comemorativas, meses do 

ano, dias da semana. As várias concepções de calendários/ Períodos do dia 

14 Rotina pessoal e rotina profissional - presente simples em língua inglesa  

15 
Estudo de texto - formação de repertório sociocultural/ Uso de palavras-chave/Uso do 

dicionário/ Terminologia específica da área ambiental  

16 Leitura de texto em língua inglesa como perspectiva instrumental  

17 Revisão de estruturas gramaticais e processo de avaliação do curso - o diário de bordo  

18 Terceira Avaliação - Jornal de parede  

19 Recuperação final/ Leitura e interpretação de texto/Dica de leitura  

20 Aula de encerramento - balanço do curso e autoavaliação   

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 

JULIANA MORAIS BELO 
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