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Código Turma Disciplina Carga Horária 
 

Semanal¹ Total² 
1 EMI AGRO 

M 
Manhã Língua Estrangeira Moderna - Inglês  2 60 

¹Número de aulas semanais;  ² Total de horas (relógio) da Disciplina. 

 

Ementa 

 

 Desenvolvimento da compreensão oral e compreensão escrita; 
 

 Desenvolvimento de leitura, do léxico, competência comunicativa e de estrutura 
gramatical básica.  
 

 Celebração de diferentes datas; diferenças culturais; leitura em diferentes gêneros.  
 

 Utilização da língua em situações reais; integração acadêmica e interdisciplinaridade.  
 

Objetivos 

 

Geral 
 

 Interpretar textos a partir do desenvolvimento de estratégias de leitura e do estudo de 
estruturas sintáticas contextualizadas e de vocabulário geral e específico. 
 
 
Específicos 
 

 Realizar atividades nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com o 
objetivo de familiarizar o aluno com esse tipo de avaliação e formato de atividades.  
 

 Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o 
vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. 

 

 Utilizar os mecanismos de coerências e coesão na produção oral e/ou escrita. 
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 Utilizar as estratégias verbais e não-verbais para completar as falhas, favorecer a 
efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em situações de produção e 
leitura. 
 

 Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a 
informações a outras culturas e grupos sociais. 

 

 Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão 
de aspectos sociais e/ou culturais. 
 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/ contextos 
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção/ recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e 
propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

 

Conteúdo Programático 

 
1. Formal and informal Greeting and introductions; 

2. Can for ability, possibility and permission; 

3. Parts of human body; 

4. Simple Present and adverbs of frequency; 

5. Musical Instruments; 

6. Yes / No Wh questions; 

7. Must for obligation and deduction; 

8. Simple Past and preposition in and on for dates; 

9. Possessive adjective and genitive case; 

10. Going to for predictions and future plans. 

Metodologia 

 

Aulas expositivas e/ou dialogadas acompanhadas de dinâmicas de grupo, com ênfase em 
gramática e tópicos relacionados ao aprendizado da língua, ministradas em Português/Inglês 
para a melhor compreensão dos alunos.  
 
As aulas expositivas levam o aluno a compreender a nova língua e a conhecer novos verbos, 
vocabulário, e expressões. Já as dinâmicas são práticas em cima do conteúdo, para a melhora 
da fala, e para a absorção do que foi ensinado. 
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Avaliação 

 

Os meios avaliativos são compostos de: 

 prova discursiva; 

 prova objetiva; 

 realização de atividades / dinâmicas em classe; 

 trabalhos extra classe; 

 atividades de extensão / pesquisa; 

 produção de áudio / vídeo em língua estrangeira. 
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