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ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Qualificação: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM MODELAGEM DO VESTUÁRIO

Área de conhecimento:

Componente Curricular: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL

Série: 3ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: PRISCILA DOS REIS AMÉLIO

I – Competências e respectivas habilidades e valores.
3
ª Série
80 horas-aula
Bases Científicas
Discurso direto e Discurso indireto
If clauses
Phrasal verbs
Pronomes relativos
Leitura rápida (skimming), leitura com objetivo (scannig), leitura seletiva (prediction)
Diferentes tipos de textos e sua compreensão:
o Gêneros textuais.
Gramática e vocabulário aplicados à compreensão de textos

1.2. Competência: Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de
acesso a informações, a outras culturas ou etnias e para a comunicação
interpessoal.
Habilidades
1. Comunicar-se por escrito e/ ou oralmente
 no idioma estrangeiro em nível básico.
2. Utilizar estratégias verbais e não verbais
para favorecer e efetivar a comunicação e
alcançar o efeito pretendido, tanto na produção
quanto na leitura de texto.
3. Utilizar sites da Internet para pesquisa e
como instrumento de acesso a diferentes



manifestações culturais de outros povos,
expressas em suas próprias línguas.

Atitudes e Valores
a) Valorização das manifestações culturais
de outros povos, do seu conhecimento e de sua fruição

Instrumentos e Procedimentos de Avaliação
A. Propor uma situação-problema que possa ser solucionada a partir da leitura e
interpretação de um texto e que demande a elaboração de um discurso oral ou escrito.
B. Análise do portfólio do aluno

2.2. Competência: Entender as tecnologias da informação e comunicação como
meios ou instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos.
Habilidades
1. Utilizar conhecimentos de diferentes
naturezas e áreas numa perspectiva
interdisciplinar.
2. Utilizar os meios de comunicação como
objetivos e campos de pesquisa.
3. Utilizar os produtos veiculados pelos
meios de comunicação como fontes de
dados, campos de pesquisa e como agentes
difusores de temas da qualidade para
reflexão e problematização.

Valores e Atitudes
a) Receptividade à inovação.
b) Criticidade diante dos meios de
comunicação.
c) Critério na escolha e utilização de
produtos oferecidos pelos meios de
comunicação e informação.

Instrumentos e Procedimentos de Avaliação
A. Construir
fichas de avaliação
 para programas, anúncios publicitários, produtos,
comunicadores ou outros.
B. A partir de uma proposição feita pelo professor, pela classe ou pelo próprio aluno,
utilizar a ficha apropriada para analisar um programa ou um produto veiculado pelos
meios de comunicação.
C. Propor pesquisas, projetos ou outras produções que o aluno é solicitado a utilizar-se
da linguagem televisiva, cinematográfica, jornalística, informática ou outras.

1.2. Competência: Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens
e seus códigos.
Habilidades
1. Relacionar conhecimentos de diversas
áreas numa perspectiva interdisciplinar.
2. Selecionar e utilizar fontes documentais
de naturezas diversas (textuais,
iconográficas, depoimentos ou relatos orais,objetos e materiais), pertinentes à obtenção
de informações desejadas e de acordo com
os objetivos e metodologias da pesquisa.
3. Empregar critérios e aplicar
procedimentos próprios na análise,
interpretação, e crítica de idéias expressas de
formas diversas.
4. Utilizar textos em língua estrangeira.
5. Expressar-se na forma de mímica,
música, dança, etc.
6. Interpretar expressões linguísticas (em
língua nacional ou estrangeira) considerando
seu contexto sociocultural.

Valores e atitudes
a) Valorização da aprendizagem e da
pesquisa.

Instrumentos e Procedimentos de Avaliação
A. Propor aos alunos atividades ou apresentar-lhes situações em que sejam necessárias
uma ou várias tarefas, tais como:
a) leitura visual de paisagens, fotografias, quadros, etc. e a produção de comunicação
visual utilizando esses meios de expressão;



b) a compreensão e produção de textos em língua estrangeira;
c) a leitura de gráficos, organogramas, esquemas, plantas, mapas, fórmulas, bulas,
manuais e outros e utilização desses recursos para se comunicar;
d) a representação de idéias utilizando mímica;
e) a produção de textos descrevendo e relatando experimentos do laboratório;
f) a expressão de uma mesma idéia.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

15/02 a 23/02

26/02 a 09/03

12/03 a 23/03

26/03 a 06/04

09/04 a 20/04

23/04 a 05/05

07/05 a 18/05

21/05 a 30/05

04/06 a 15/06

18/06 a 29/06

02/07 a 10/07

24/07 a 03/08

06/08 a 17/08

20/08 a 31/08

03/09 a 14/09

17/09 a 28/09

01/10 a 11/10

16/10 a 26/10

29/10 a 09/11

12/11 a 24/11

26/11 a 07/12

10/12 a 14/12

17/12 a 17/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ Usar línguas estrangeiras modernas como
instrumento de acesso a informações, a outras
culturas ou etnias e para a comunicação
interpessoal

➢ Avaliação escrita e prática.

➢ Cumprimento das tarefas

➢ dominio e pratica da oralidade especifica
estudada

➢ Discurso correto, domínio do assunto
apresentado.

➢  pontual idade na aprentação do seu
vocabulario livre apresentado

➢ avaliação oral

➢ Entender as tecnologias da informação e
comunicação como meios ou instrumentos que
possibilitem a construção de conhecimentos

➢ Realizar pesquisas. ➢ Empenho na aprendizagem;
➢  A p r e s e n t a r  b o m  d e s e m p e n h o
demonstrando-se capaz de compreender fatos,
interagir, interpretar e inferir sobre eles.

➢  Ar t icu lar  as redes de d i ferenças e
semelhanças entre as linguagens e seus códigos

➢ Selecionar e utilizar fontes documentais de
naturezas diversas (textuais, iconográficas,
depoimentos ou re latos orais,objetos e
mater ia is ) ,  per t inentes  à  ob tenção de
informações desejadas e de acordo com os
objetivos e metodologias da pesquisa

➢ a compreensão e produção de textos em
língua estrangeira ➢ Valorização da aprendizagem e da pesquisa
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

ABRIL semana paulo freire recuperação continua em sala
de aula

juntamente com a analise das
dificuldades apresetnadas em
sala pelos alunos, retomada do
conteudo estudado

atraves do livro do aluno como
b a s e  p a r a  p r e p a r o  e
recuperação

JUNHO recuperação continua a t ravés  das  d i f i cu ldades
apresentadas em sala

suporte na internet selecionada
pela professora

AGOSTO aumento de vocabulario atraves
da musica

apresentação oral da musica
estudada no mes

NOVEMBRO recuperação continua

juntamente com a analise das
dificuldades apresetnadas em
sala pelos alunos, retomada do
conteudo estudado

atraves do livro do aluno como
b a s e  p a r a  p r e p a r o  e
recuperação
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
livro didático: alive high 3 - Ed. SM; textos da internet, dicionarios bilingues e musicas trazidas pelos alunos

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Semana Paulo Freire, projeto de dança

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
avaliação contínua, e aumento de vocabulario atraves da musica

VIII – Identificação:
Nome do Professor: PRISCILA DOS REIS AMÉLIO

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


