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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: Recursos Naturais
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: Técnico de Nível
Médio em Mineração
CURSO: FORMA:( ) integrado, ( x) subsequente
COMPONENTE CURRÌCULAR: Inglês Técnico
ANO /
SEMESTRE:
2019.2

SEMESTRE ou ANO
DA TURMA:
2o Módulo

CARGA HORÀRIA:
30h - 36h/a

TURNO:
Matutino/Noturno

TURMA: 20192.2.151.1M
/ 20192.2.151.1N

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: Rui Pereira Santana
DIRETOR (A) DE ENSINO: Samuel Dias Dutra 
DOCENTE(A): Mariana Rocha Santos Costa

EMENTA

Estudo da língua inglesa a fim de facilitar o processo de compreensão de
textos diversos, com destacada importância para o desenvolvimento da
habilidade leitora, a partir do uso de estratégias de leitura e conhecimentos
sistêmicos da língua inglesa.

 
OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Formar cidadãos histórico-críticos, de modo que os mesmos sejam capazes
de atuar como agentes transformadores da realidade do meio em que se
inserem, capazes de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico,
fortalecendo as relações sociais e culturais da região, habilitados a atuar
como técnicos de nível médio em mineração comprometidos com a
preservação do meio ambiente e o exercício da cidadania.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Reconhecer a língua inglesa como idioma universal irrestrito a
espaços geográficos específicos e como meio de ampliação de acesso
à cultura, informação e conhecimento;
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Conscientizar-se da importância da leitura como meio de acesso a
informação e exercício da cidadania;
Desenvolver habilidades de compreensão geral, de ideias principais e
compreensão detalhada de textos diversos;
Familiarizar-se com vocabulário técnico-científico.

 
METODOLOGIA

Aulas expositivas e/ou dialogadas, utilizando-se de recursos audiovisuais e
didáticos, atividades de compreensão leitora e auditiva, produção oral e
escrita (individuais, em duplas e grupos), exercícios interativos (internet);
atividades lúdicas, pesquisas, debates e seminários.

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 

1. Nível de produção e compreensão discursivo:

1.1. Reconhecimento de cognatos, falsos cognatos, main idea, key-words;

1.2. Leitura de sinais gráficos, títulos, subtítulos, palavras grifadas,
gráficos, tabelas, etc;

1.3.  Skimming, Scanning;

1.4.  Ativação de conhecimento prévio;

1.5.  Predição;

1.6.  Dedução de palavras a partir do contexto;

1.7.  Identificação de pontos principais;

1.8.  Funções retóricas do texto e organização textual.

 

2. Estrutura linguística:

2.1.  Grupo nominal (noun phrases);

2.2.  Grupo verbal;

2.3.  Referência contextual;

2.4.  Adjetivos, advérbios e preposições;

2.5.  Graus dos adjetivos;

2.6.  Formação de palavras: prefixos e sufixos;

2.7.  Simple present, past tense, simple future, immediate future e
conditional tense.
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AVALIAÇÃO

Instrumentos a serem usados pelo docente (a):

—A avaliação será interativa e cumulativa. O desempenho dos alunos
efetivar-se-á por meio da realização de tarefas individuais, em dupla e/ou
em grupos, com a distribuição de 10,0 pontos durante o módulo.

—A nota final da disciplina resultará na soma de três notas, que deverá ser
igual ou superior a 6 (seis) para aprovação.

Atividade I:Seminário em grupo - 2,0 pontos
Atividade II: Prova em Dupla – 3,0 pontos
Atividade III:  Construção de Portfolio – 5,0 pontos

 
Critérios de avaliação:

—Desenvolvimento das capacidades de análise e de síntese;
—Correção e adequabilidade da expressão escrita;
—Domínio dos conteúdos significativos;
—Atendimento aos compromissos de tempo e apresentação dos estudos
e/ou atividades propostas;

—Contribuição crítica e participação efetiva nos debates em sala de aula.

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA:
A Recuperação paralela constará na refacção da atividade em que o aluno
não atigiu a nota suficnete. Ou seja, uma segunda oportunidade de
reapresentar o seminário, ou responder à prova ou, finalmente,
reapresentar o portfólio. Os estudos serão feitos ao longo da Unidade, em
horários de atendimento, mas o instrumento será refeito no final do
módulo. Caso o aluno não possa vir nos horários de atendimento, outras
opções serão discutidas a partir de cada caso: e-mails, horários alternativos
ou salas de aula virtuais.
 

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  (x  )Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Planejamento da realização das atividades não presenciais

Leitura de textos da área com posterior discussão em sala e resolução de
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

exercícios.

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura, semestre
I. São Paulo: Textonovo, 2000.

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura, semestre
II. São Paulo: Textonovo, 2000.

TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês
descomplicado. Saraiva, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Apostila s elaboradas pelo(a) professor(a) da disciplina

Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. 5. Ed.
New York: Oxford University Press, 2005.

GUÉRIOS, Flávio. Conecte: Inglês para o Ensino Médio. 2. Ed. Saraiva,
2014.

MARQUES, Amadeu. Pime Time: inglês para o ensino médio. São Paulo:
Àtica:2011.

MURPHY, Reymond. English Grammar in Use: a self -study reference and
practice book for intermediate students. 4. Ed. Cambridge University, 2015.

BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
 
 

 
OBSERVAÇÃO

 
 

 
 

 
Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.

Em 19 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenadora
Pedagógica e de Assistência Estudantil, em 27/09/2019, às 11:06, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA FERNANDES MATIAS,
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COORDENADOR(a) DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO, em
27/09/2019, às 11:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA ROCHA SANTOS COSTA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 27/09/2019, às 11:33, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1220011 e o código CRC FF3B5545.


