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Curso: Técnico em Mecânica Concomitante Código: CTM.030 

Componente Curricular: Inglês Instrumental II (Optativa) 

Período Letivo: 

4º módulo  

Carga Horária total:  30 horas (36 aulas) 

Carga Horária teoria: 30 horas (36 aulas) 

Objetivos do componente curricular: 

Gerais: 

 Desenvolver no aluno competências que o tornem apto a, através do engajamento 
em atividades de uso da linguagem, construir sentidos, compreender melhor o 
mundo em que vive e participar dele criticamente, fortalecendo a noção de 
cidadania. 

 Promover, através de um trabalho interdisciplinar e contextualizado, a articulação 
entre a língua inglesa e outras áreas do conhecimento na constituição de um 
currículo mais amplo, inserido na vida social. 

 Criar condições por meio de múltiplas atividades e diversos recursos didáticos e 
metodológicos (fundamentação teórico-prática) para que o aluno desenvolva a 
habilidade de traduzir e interpretar textos editados em língua inglesa, manuais de 
equipamentos e softwares. 

 Utilizar a língua inglesa para aperfeiçoamento pessoal e profissional.  

 Desenvolver no aluno a capacidade de compreender e usar as estruturas 
linguísticas da língua inglesa de forma comunicativa na prática. 

 Levar o aluno a conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e grupos sociais. 

 

Específicos: 

 Desenvolver a habilidade da leitura, com foco na compreensão do texto. 

 Aplicar as funções comunicativas da linguagem próprias a situações do cotidiano 
de um profissional técnico como responder a um e-mail, completar um formulário, 
completar um relatório e preencher checklists. 

 Fazer uso adequado do dicionário e de outros tipos de consulta, principalmente 
utilizando-se de consulta online em sites e portais. 

 Utilizar com propriedade as estruturas linguísticas aprendidas (tempos verbais, 
connectives, etc.) para o desenvolvimento de um adequado vocabulário técnico. 

 Combinar o conhecimento adquirido fora da escola àquele da sala de aula para 
propiciar ao aluno uma vivência técnica apropriada à realidade do mercado de 
trabalho. 

 Selecionar e utilizar vocabulário em contextos apropriados de uso. 

 Pesquisar em fontes diversas e ser capaz de selecionar a informação desejada. 

 Associar aprendizados da língua materna aos da língua estrangeira. 

 Associar o estudo da gramática à interpretação do texto. 

 Aprender a lidar com aplicativos online através de atividades avaliativas. 

 Preparar o aluno através de simulados para o TOEIC (Test of English for 
International Communication). 

  

Ementa: 

Vocabulário específico da área instrumental de acordo com as necessidades do grupo. 
Utilização de estratégias de leitura de textos em língua inglesa. Leitura e compreensão 



2 
 

de textos atuais editados, publicados e veiculados pela mídia impressa internacional 
(jornais, revistas, periódicos, informes e outros). Conhecimento gramatical da língua 
inglesa. Desempenho linguístico através do treinamento de estruturas 
contextualizadas, envolvendo leitura, interpretação e produção de textos. Prática de 
leitura: livros, aplicativos, manuais, catálogos e bases de dados. Simulados do TOEIC. 
 

Pré ou co-requisitos: Estar cursando o terceiro ou quarto módulo do Técnico em 
Mecânica Concomitante; ter cursado Inglês Instrumental I ou ter passado por teste de 
nivelamento. 
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