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ETEC Monsenhor Antônio Magliano 

Código: 088 Município:Garça 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde e Segurança 

Habilitação Profissional:  Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho 

Qualificação:Técnico em Segurança do Trabalho Módulo: I 

Componente Curricular: Inglês Instrumental I 

C.H. Semanal:2,5 Professor: Adriana Berbel Julio Belini 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 

profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 

componente curricular. 

 

- Comunicar-se e demonstrar competências pessoais requeridas para o 
desenvolvimento de suas funções relativas ao cumprimento das obrigações, 
respeitando as normas estabelecidas. 
- Demonstrar a capacidade de compreensão oral. 
- Escrever e interpretar textos técnicos. 
- Elaborar documentos. 
- Interpretar catálogos e manuais técnicos. 
 
 
 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 
 
 

Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular:      INGLÊS INSTRUMENTAL I                                                                                                                                                    Módulo: I 

 
Nº 

 
Competências 

 

Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

  

1. Analisar e interpretar textos técnicos 

em inglês básico. 

2. Identificar a língua inglesa como 

instrumento de acesso a informações, a 

outras culturas e grupos sociais. 

3. Identificar estruturas básicas da 

língua inglesa. 

4. Exercitar a tradução como 

ferramenta de produção e 

compreensão textual. 

  

1. Expressar-se com clareza e simplicidade 

em sua área de atuação. 

2. Ler e interpretar textos técnicos na área de 

segurança do trabalho. 

3. Conhecer vocabulário e estruturas 

gramaticais. 

4. Recorrer às tecnologias de apoio como 

dicionário e gramática, informatizados ou 

não. 

  

1. Inglês básico – estruturas 

gramaticais. 

2.  Vocabulário da área de 

segurança. 

3. Formas de comunicação por 

diversos meios. 

4. Técnicas de leitura instrumental 

e facilitadores de leitura. 

5. Leitura e interpretaçãode textos. 

6.  Noções sobre elaboração de 

textos 

Simples. 

 

 



 

______________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

Centro Paula Souza – 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL I                                                                                                                                                         Módulo: I 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimentos Didáticos 

Cronograma / Dia e Mês 

1. Expressar-se com clareza e 

simplicidade em sua área de 

atuação. 

2. Ler e interpretar textos 

técnicos na área de segurança 

do trabalho. 

3. Conhecer vocabulário e 

estruturas gramaticais. 

4. Recorrer às tecnologias de 

apoio como dicionário e 

gramática, informatizados ou 

não. 

1. Inglês básico – estruturas 

gramaticais. 

2. Vocabulário da área de 

segurança. 

3. Formas de comunicação 

por diversos meios. 

4. Técnicas de leitura 

instrumental e facilitadores 

de leitura. 

5. Leitura e interpretaçãode 

textos. 

6. Noções sobre elaboração 

de textos simples. 

 

1. Aulas expositivas e dialogadas. 

2. Revisão antes de iniciar um novo conteúdo. 

3. estudo dirigido. 

4. Execução de atividades em classe para fixação da 
aprendizagem. 

5. trabalhos individuais e em grupos. 

6. Avaliação 

 

3.  10/02 – 24/02 

4.  03/03 – 10 / 03 

5.  17/03  - 24/03 

1.  31/03 – 07/04 

6.  14/04 – 28/04 

2. 12/05 – 19/05 

5. 26/05 – 02/06 

1. 09/06 – 16/06 

6. 23/06 

5. 30/06 – 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

Componente Curricular: INGLÊS INSTRUMENTAL I                                                                                                                                                         Módulo: I 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 

1. Analisar e interpretar textos 

técnicos em inglês básico. 

2. Identificar a língua inglesa 

como instrumento de acesso 

a informações, a outras 

culturas e grupos sociais. 

3. Identificar estruturas 

básicas da língua inglesa. 

4. Exercitar a tradução como 

ferramenta de produção e 

compreensão textual. 

 
1.  compreender as mensagens 
transmitidas pelos textos. 
 
2.  saber  vocabulário e 
estruturas gramaticais 
 
3.  relacionar idéias e regras 
gramaticais. 

 

 
 

1. observação direta. 

2.  resolução de exercícios 

em classe.  

3.  traduções. 

4.  apresentação de 

atividades feitas em grupo e 

ou individual. 

5.  avaliações 

 

1. clareza e coesão na 
apresentação de 
atividades. 
 

2. relacionamento de idéias, 
oral e escrita. 

 

3. interpretação e execução  
de exercícios práticos. 

 

4. cumprimentos de prazo. 

 

 

1. realizou o trabalho 
proposto com clareza e senso 
crítico sobre o assunto 
abordado. 

 
2.   demonstração prática de 

interpretação relacionada com 

a língua materna. 

3.  demonstrou interesse e 

disciplina. 

4. resposta  de atividades 

utilizando os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Material preparado pelo próprio professor com textos diversos e gramática. 

Livros de gramática (diversos – disponíveis na biblioteca e do próprio professor). 

MUNHOZ, Rosangela, Curso Básico de Inglês Instrumental – Leitura e Conversação – CEETEPS. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

O processo de recuperação será contínuo diversificando as estratégias de trabalho através de atividades 

em sala de aula (individual, dupla ou grupo), resolução de exercícios e avaliação. 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Adriana Berbel Julio Belini 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o presente 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE, entende que o mesmo está em alinhamento com o Plano do Curso 

Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as orientações e aos critérios 

estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula Souza, Coordenação Pedagógica e 

desta Coordenação de área, e está de acordo com a proposta educacional. 

 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015         
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Motivo da ausência do professor: 
 
 

Data da ausência: 
 
 

Turma(s):   
 

Atividade: 
Leitura e interpretação de texto. 

Competência(s) / habilidade(s) / valores:   
 
1. Analisar e interpretar textos em inglês básico. 

2. Recorrer às tecnologias de apoio como dicionário e gramática, informatizados ou não.  

 

ETEC Monsenhor  Antônio Magliano 

Código: 088 Município: Garça 

Eixo Tecnológico: 

Habilitação Profissional:Técnica de Nível Médio de Técnico em Segurança do Trabalho 

Qualificação:Técnico em Segurança do Trabalho Módulo: I 

Componente Curricular: Inglês Instrumental 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Adriana Berbel Julio Belini 

 
Plano de Atividade Extra – 2015 

 
 

Ensino Técnico 
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Descrição: 
 
Ler, interpretar e responder algumas questões referentes ao texto; a atividade deve ser feita 
sempre individual, ou em dupla, mas sem comunicação entre os pares; entregar para o professor 
realizar a correção. 

 
 

Recursos Necessários: 
 
- Uma cópia da atividade para cada aluno.  
 
 

 
 

 Identificação: 

Nome do professor: Adriana BerbelJulioBelini 

Assinatura:                                                                                                 Data: 10/03/2015 

 

Parecer do Coordenador de Área: 

A Coordenação de área da ETEC “Monsenhor Antônio Magliano”, em Garça, analisando o 

presente PLANO DE ATIVIDADE EXTRA, entende que o mesmo está em alinhamento com o 

Plano do Curso Técnico em Enfermagem para o referido componente curricular, atendendo as 

orientações e aos critérios estabelecidos pela Coordenadoria do Ensino Técnico do Centro Paula 

Souza, Coordenação Pedagógica e desta Coordenação de área, e está de acordo com a 

proposta educacional. 

Nome do coordenador(a): Morgana Maravalhas de Carvalho Barros 

Assinatura:                                                                                               Data: 10/03/2015  

 

 

 

 

 

 

TEXT   ACTIVITY 

Name:                                                         Number:                      Grade:                              Date: 
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   Unfortunately, most people are so busy unduly reflecting on the past or worrying about the future 
that they are missing the sheer of living in the present moment. Perhaps finances, loss of a loved 
one, a medical problem, or simply thinking about what we are going to do next is cheating us out of 
the pleasures that are ours today, if only we could learn to relax and enjoy them. 

 

A-) Responda: 

1. A maioria das pessoas: 
a. faz dívidas porque só pensa em se divertir. 
b. só vive para o momento presente. 
c. trabalha tanto que não tem tempo de pensar nem na família nem nas finanças. 
d. não consegue perceber quão agradável a vida pode ser. 

B-) Agora leia o texto e: 

1. Identifique os cognatos. 

2. Substitua as palavras em português pelos vocábulos em inglês. 

( infelizmente ), ( a maioria ) people are so ( atarefadas ) ( indevidamente ) reflecting on the past or              
(preocupando-se ) about the future that they are ( perdendo ) the ( alegria ) of living in the present 
moment. ( Talvez ) finances, ( perda ) of a loved one, a medical problem, or simply ( pensando ) 
about what we are going to do ( emseguida ) is ( privando-nos ) of the ( prazeres ) that are (nossos) 
today, if ( apenas ) we could ( aprender ) to relax and ( aproveitá-los ).    
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TEXT   ACTIVITY 

Name:                                                         Number:                      Grade:                              Date: 

          Unfortunately, most people are so busy unduly reflecting on the past or worrying about the future that 
they are missing the sheer of living in the present moment. Perhaps finances, loss of a loved one, a medical 
problem, or simply thinking about what we are going to do next is cheating us out of the pleasures that are 
ours today, if only we could learn to relax and enjoy them. 

A-) Responda: 

2. A maioria das pessoas: 
e. faz dívidas porque só pensa em se divertir. 
f. só vive para o momento presente. 
g. trabalha tanto que não tem tempo de pensar nem na família nem nas finanças. 
h. não consegue perceber quão agradável a vida pode ser. 

B-) Agora leia o texto e: 
1. Identifique os cognatos. 
2. Substitua as palavras em português pelos vocábulos em inglês. 
 
( infelizmente ), ( a maioria ) people are so ( atarefadas ) ( indevidamente ) reflecting on the past or              
(preocupando-se ) about the future that they are ( perdendo ) the ( alegria ) of living in the present moment. ( 
Talvez ) finances, ( perda ) of a loved one, a medical problem, or simply ( pensando ) about what we are 
going to do  ( em  seguida ) is ( privando-nos ) of the ( prazeres ) that are ( nossos ) today, if ( apenas ) we 
could ( aprender ) to relax and    ( aproveitá-los ).  
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ACTIVITY  OF  ENGLISH 

Name :                                         Number :                    Grade :                              Date : 

 
GRANDMA´S   CHOCOLATE   CAKE 
 
Ingredients: 
. eggs – 4 
. oil – 1 cup 
. sugar – 3 cups 
. flour – 3 cups 
. milk – 2 cups 
. chocolate powder – 1 cup 
. baking powder – 4 small spoons 
 
 

Directions : 
.  mix the eggs. 
.  add the oil and the sugar ; mix very well. 
.  add the flour, the milk and the chocolate ;  
.  the last ingredient is the baking powder ;  
.  put the mixture in the oven.  
.  wait for forty five minutes ; the cake is ready. 
.  serve with coffee or tea. 
 

 
A-) True or False: 
 
1. There are seven ingredients in this recipe.                        
2. The first ingredient is the flour.                                              
3. The cake is ready in forty minutes.                                          
4. Sugar, flour and chocolate are powder ingredients.               
5. Oil and milk are liquid ingredients.                                         

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

 
B-) Match the columns : 
 

1. Mix 
2. Serve 
3. Put the mixture 
4. Wait for 
5. Add 

(     ) with coffee. 
(     ) milk. 
(     ) forty five minutes. 
(     ) the eggs. 
(     ) in the oven. 
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ACTIVITY  OF  ENGLISH 
 
Name :                                         Number :                    Grade :                              Date : 
 
GRANDMA´S   CHOCOLATE   CAKE 
 
Ingredients: 
. eggs – 4 
. oil – 1 cup 
. sugar – 3 cups 
. flour – 3 cups 
. milk – 2 cups 
. chocolate powder – 1 cup 
. baking powder – 4 small spoons 
 
 

Directions : 
.  mix the eggs. 
.  add the oil and the sugar ; mix very well. 
.  add the flour, the milk and the chocolate ;  
.  the last ingredient is the baking powder ;  
.  put the mixture in the oven.  
.  wait for forty five minutes ; the cake is ready. 
.  serve with coffee or tea. 
 

 
A-) True or False: 
 
1. There are seven ingredients in this recipe. 
2. The first ingredient is the flour. 
3. The cake is ready in forty minutes. 
4. Sugar, flour and chocolate are powder ingredients. 
5. Oil and milk are liquid ingredients. 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     )  
(     ) 

 
 
B-)  Match the columns : 
 

1. Mix 
2. Serve 
3. Put the mixture 
4. Wait for 
5. Add 

(     ) with coffee. 
(     )  milk. 
(     )  forty five minutes. 
(     )  the eggs. 
(     )  in the oven. 

 
 


