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ESPANHOL APLICADO AO TRABALHO 

 
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Linguagens e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Arte: artes visuais, Geografia, História, Língua Estrangeira 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando 
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais e 
ambientais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades de 
verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula 
expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou 
discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou 
resumos, dramatização, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, 
estudo dirigido, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, oficinas 
sobre o conteúdo abordado na aula, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos 
móveis utilizando sites, produção de texto, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens, 
sala de aula invertida, seminário sobre temáticas em estudo, solução de problemas, teste 
escrito, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula, projetor, computador, internet, caixa de som. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
 Aula expositiva, prática oral, auditiva e escrita. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
A avaliação será realizada no decurso do processo de aprendizagem por meio da participação 
e da assiduidade nas aulas e das produções orais, escritas e auditivas. 
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