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#hastag holidays 

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: teatro, Língua Estrangeira 

 

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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aulas orientadas, Ensino com 

pesquisa, Estudo dirigido, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Projeto de 

pesquisa, Sala de aula invertida 

 

Recursos materiais necessários 

E.v.a, diversos papéis como cartolina, papel de seda, dupla face, miçangas, 

gliter, tecidos, lápis de cor, tesoura. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Por meio da pesquisa e apresentação em sala os alunos devem atingir os 

objetivos propostos como leitura e pronúncia dos textos em inglês. O professor 

deve iniciar os trabalhos apresentando um modelo de pesquisa a ser seguido 

pelos estudantes. Haverá divisão dos grupos, proposta de trabalho e o professor 

vai ser o intermediador do conhecimento, sanando as possíveis dúvidas. A 

participação do aluno se dará no processo de pesquisa, na apresentação do 

material pesquisado, na confecção de materiais, jogos e cartazes. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Apresentação de material de pesquisa, autoavaliação, apresentação do projeto 

finalizado, participação nas aulas. 
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Referências 

Vídeos do youtube e pesquisa na internet. Livros didáticos e revistas de 

circulação  

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

lourival.figueiredo@edu.se.df.gov.br 

Lourival Ramos Figueiredo  
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