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Competência 
          1- Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 
    Habilidades 
1.1- Adequar o discurso ao vocabulário específico e características pessoais e 

sociais dos interlocutores ou do público-alvo. 
1.2- Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulários específicos a cada situação. 
1.3- Utilizar dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou 

profissionais. 
1.4-  Incorporar ao vocabulário termos específicos da área científica, artística, literária 

e tecnológica. 
Valores 

a) Valorização do diálogo; 
b) Respeito às diferenças individuais; 
c) Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele 

entendido. 
 
Competência 
            2- Colocar-se como sujeito no processo de produção / recepção da comunicação 
e expressão. 
Habilidades 
2.1- Interpretar textos e discursos reconhecendo nas diferentes formas de 

expressão, os objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens 
subliminares, a filiação ideológica  de seu autor. 

2.2- Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a 
cada situação. 

2.3- Acionar, selecionar, organizar e articular conhecimentos para construir 
argumentos e propostas. 

Valores 
a) Iniciativa; 
b) Criticidade; 
c) Independência na emissão e recepção da informação 

 
Competência 
      3- Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, 
em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos 
interlocutores e das situações em que eles se encontram. 
Habilidades 
3.1- Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de    

linguagem de acordo com diferentes situações e objetivos.                                                              
3.2- Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público-alvo e adequar as  

formas e meios de expressão às suas características específicas.                
3.3-      Utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo sejam  mais ade- 
            quados para contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou re- 
            forçar argumentos. 
Valores 

a) Valorização do diálogo; 
b) Respeito às diferenças pessoais; 
c) Preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele 
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entendido. 
 
Competência 
       4- Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais que se realizam em contextos histórico- culturais 
específicos. 
 
Habilidades 
4.1- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar. 
 
4.2-     Situar as diversas produções da cultura em seus contextos histórico-                                
           culturais. 
 
4.3      Construir categorias de diferenciação, avaliação e criação para apreciação do 
patrimônio cultural nacional e internacional, com as suas diferentes visões de mundo. 
Valores 

a) Respeito pelas diferenças individuais; 
b) Valorização das contribuições de diferentes gerações, povos, etnias 

na construção do patrimônio cultural da humanidade. 
Preservação das manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos 
sociais em suas esferas de socialização. 
 

        *     Utilizar sites da Internet para pesquisa e como instrumento de acesso a 
conteúdo técnico; 
        *    Articular conhecimentos da língua Inglesa de forma interdisciplinar; 
        *    Interpretar informações, códigos, ideias e palavras considerando as 
características do desenvolvimento de softwares. 
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II – Plano Didático  

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Textos diversos abordando a compreensão de leitura. 

Leitura e resolução de exercícios para compreensão de 

leitura ( skimming, scanning e detailed comprehension), 

aulas expositivas e dialogadas; 

avaliações. 

fev   a   dez 

Revisão dos aspectos linguísticos estudados anteriormente.      
Past Continuous ( When, While), Comparative and Superlative 
forms, tag questions and prepositions of place, pronunciation 

Resolução de exercícios, contextualização, atividades de 

writing, avaliações. 
fevereiro  a   dezembro 

Conditional Sentences (1st/  2nd condition), Past perfect  
Resolução de exercícios, contextualização, atividades de 

writing, avaliações. 
fevereiro a abril 

CAN for ability, non- defining relative clauses, reported speech 
Resolução de exercícios, contextualização, atividades de 

writing, avaliações. 
maio a julho 

Emphatic do. Third conditional sentences, active and passive 
voices 

Resolução de exercícios, contextualização, atividades de 

writing, avaliações. 
agosto a setembro 

Textos suplementares, phrasal verbs, falsos cognatos, 
conectivos músicas, filmes, testes(Simulados). 

Compreensão de leitura e abordagem de listening,  

writing e speaking. 

 
outubro a novembro 

 
 
 
 

                                                 
1
 Relacionar em ordem didática  

2
 Relacionar de acordo com cada conhecimento  

3
 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 

Instrumento(s) e 

Procedimentos de 

Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 

Desempenho 

 

1- Exprimir-se por 

escrito ou oralmente 

com clareza, usando a 

terminologia presente. 

Habilidades 

- Adequar o discurso ao 

vocabulário específico e 

características pessoais e 

sociais dos interlocutores ou 

do público-alvo. 

- Reconhecer e utilizar 

terminologia e vocabulário 

específicos a cada situação. 

- Utilizar dicionários de 

línguas, especializados em 

áreas de conhecimen- 

to e/ou profissionais. 

- Incorporar ao vocabulá- 

rio termos específicos da 

área científica, artística, 

literária e tecnológica. 

- Detectar os aspectos 

linguísticos presentes nos 

 

- Proposição de uma 

situação problema e 

observação e análise do 

discurso oral ou escrito do 

aluno em relação: 

 

1- ao tipo de linguagem; 

 

2- ao vocabulário empre- 

gado; 

 

3- aos objetivos pretendi- 

dos; 

 

4- ao nível de complexi- 

dade e de aprofundamen- 

to requerido pela situação. 

 

 

- clareza 

- precisão 

- domínio de conceitos 

- coesão 

 

- Demonstração prática da 

interpretação relacionada 

com a língua materna. 

- observação do domínio de 

conceitos e da língua 

materna. 

- elaboração de frases, 

parágrafos e pequenos 

textos 

- utilização correta da 

linguagem. 

 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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textos abordados. 

 

5- aos interlocutores e/ou 

plateia aos quais se dirige. 

 

2- Colocar-se como 

sujeito no processo de 

produção/recepção da  

comunicação e expres 

são. 

Habilidades 

- Interpretar textos  e 

discursos reconhecendo nas 

diferentes formas de 

expressão, os objetivos, as 

intenções, os valores 

implícitos, as mensagens 

subliminares, a filiação 

ideológica de seu autor. 

- Selecionar estilos e formas 

de comunicar-se ou 

expressar-se adequa- 

das a cada situação. 

- Acionar, selecionar, 

organizar e articular conhe 

cimentos para construir 

argumentos e propostas. 

-Ter acesso a diversas 

fontes de informação. 

 

-Propor situações-problema 

que demandem do aluno: 

a) análise e interpretação de 

textos; 

b) elaboração de discursos 

(orais e escritos) de forma 

pessoal, original e clara. 

c) produção de jornais, 

artigos, quadrinhos, charges, 

murais, cartazes, 

dramatizações, home page 

ou outros instrumen- 

tos de informação, 

representação e comunica 

cão; 

d) transmissão de idéias 

através de expressão 

corporal, jogos, músicas, 

paródias. 

 

 

 

- precisão 

- coesão 

- destreza manual 

 

- observação em ter 

consultado as fontes ade-

quadas ( livros, dicionários 

Internet) 

- utilização correta da 

linguagem. 

- Identificar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos. 
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3- Utilizar-se das 

linguagens como meio 

de expressão, informa- 

cão e comunicação, em 

situações intersub- 

jetivas, adequando-as 

aos contextos 

diferenciados dos 

interlocutores e das 

situações em que eles se 

encontram. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Habilidades 

- Perceber a pertinência da 

utilização de determinadas 

formas de linguagem de 

acordo com diferentes 

situações e objetivos. 

- Colocar-se no lugar do  

interlocutor ou do público 

alvo e adequar as formas e 

meios de expressão as suas 

características específicas. 

 

- Utilizar textos e  discursos 

que, na forma e no conteúdo 

sejam mais adequados para 

contestar, esclarecer, 

fundamentar, justificar, 

ilustrar ou reforçar 

argumentos. 

- Estruturar palavras, 

sentenças para elaboração 

de writing. 

 

 

Propor a produção de cartas, 

ofícios, artigos para jornal, 

manuais, cartilhas, convites, 

poemas, quadrinhos,  

charges, instalações, 

desenhos, colagens, jogos  

ou outros, orientados para 

determinados interlocutores 

ou público alvo de acordo 

com algumas de suas 

características 

especificadas.   

 

- domínio de conceitos 

- espírito cooperativo 

- socialização 

- liderança 

- interesse 

 

 

- observação na participação 

e no interesse ao 

desenvolver as atividades. 

- Identificação e aplicação  

das estruturas aprendidas 

 

 

4- Considerar a lingua-

gem e suas manifesta-

Habilidades 

- Articular conhecimentos de 

diferentes naturezas e áreas 

 

- Determinar um tema ou 

uma situação e propor ao 

 

- espírito cooperativo 

- domínio de conceitos 

 

- observação na participação 

e no interesse ao 
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ções como fonte de 

legitimação de açor- 

dos e condutas sociais 

que se realizam em 

contextos histórico- 

culturais específicos. 

numa perspectiva 

interdisciplinar. 

- Situar as diversas 

produções da cultura em 

seus contextos histórico-

culturais. 

- Construir categorias de  

diferenciação, avaliação e 

criação para apreciação do  

patrimônio cultural, na- 

cional e internacional, com 

as suas diferentes visões de 

mundo. 

 

 

aluno que faça uma coleta 

nea de informações e ex-

pressões a seu respeito, nas 

mais diversas linguagens e 

em diferentes épocas e 

culturas, relacionando os 

elementos de aproximação, 

de afastasmento, de interli- 

gação, etc, que foram 

percebidos entre eles e que 

constituem ora carac-

terísticas comuns a todos os 

humanos ora caracterís 

ticas específicas de deter-

minadas comunidades. 

- organização desenvolver  as atividades 

- utilização correta da 

linguagem. 

- demonstração prática 

relacionada com a teoria. 

 

 Indicadores, instrumentos, critérios e evidências deverão ser identificados por competência/habilidade.(vide “Subsídios para a 
elaboração do Plano de Trabalho Docente”)
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

1- RACILAN Marcos, GOMES Ronaldo, VELLOSO Magda 1ª edição, SM, 2013. 

2- COSTA, Marcelo Baccarin, Globetrekker, 2ª edição,  MacMillan, 2010. 

3- Dicionário Inglês / Português – Português / Inglês  

4- Livros didáticos variados para pesquisa. 

5- Internet 

6- Painéis / Televisor /  

7- Data Show 

8- Livros e revistas diversas para o desenvolvimento de readings e contextualização de 

conteúdos estudados. 

 

V – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

      - Serão desenvolvidas em sala de aula atividades diversificadas ( individual, em 

dupla e em grupo ). 

   - Avaliação escrita. 

   - Pesquisas 

   - Resolução de atividades 

   - Participação em atividade extraclasse 

 
 

VI - Outras Observações / Informações (proposta de projetos, atividades 

interdisciplinares, concursos, exposições, etc): 

Fevereiro 

     Trote solidário 

Março 

   08/03   Santidade da Mulher 

   22/03   Dia da água 

Maio 

    06 a 10/05 - Semana Paulo Freire 

Junho 

    05/6 – Dia do Meio Ambiente 

Agosto 

    22/8 Folclore 

Setembro 
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    Semana da Pátria 

Outubro 

    09/10  Expotec 

    Halloween  -  valorização e respeito à diversidade cultural 

Novembro 

    22/10  Dia Nacional da Consciência Negra 

 

Projetos: 

-  Soldados do meio ambiente 

- Informática Consciente 

Portal  Educacional  Clickideia 

 

Filosofia e Inglês 

- Desenvolvimento do homem – suas necessidades de ampliação de horizontes rumo a 

outras culturas. Compreensão de si e do universo que o cerca – com implicações 

antropológicas e sociológicas. 

 

- Comunicação – o homem se comunica pela Linguagem, por suas Expressões, por 

seu Comportamento, por sua Cultura. 

 

VII – Identificação: 

 

Professor: Eliana Sandra Evangelista da Silva                                       Data: 10/03/2015 

 

VIII –  Parecer do Coordenador de Área: 

 

Assinatura:                                                                                              Data: 10/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 


