
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  
 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

ESPANHOL “LATINDO”! 
 
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 
Componentes curriculares relacionados 
Arte: artes visuais, Arte: teatro, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, 
Língua Portuguesa 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 
as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 
manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 
que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de 
discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante 
das diferentes linguagens.  
[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos 
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder 
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no 
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico. 
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por 
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações 
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da 
comunidade e a preservação do meio ambiente. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de 
verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação 
para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a 
participação do estudante, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Ensino em pequenos grupos, 
Entrevistas, Estudo de texto, Estudo dirigido 
 
Recursos materiais necessários 
Quadro branco, livros, revistas, computador, celular,  
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Leitura, participação oral nas aulas, pesquisas orientadas. As atividades começarão com uma 
avaliação diagnóstica. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Observação do dia a dia, conversação, interesse e disposição.  
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Referências 
Dicionário de Espanhol, Livro: La casa de los espiritus, Película del Chavo, livro txto, etc 
 
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
keidedf@gmail.com 
Keide Leite De Freitas De Oliveira 
CEM 414 DE SAMAMBAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


