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Inglês básico 2

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

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.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do
estudante, Dinâmica de grupos, Elaboração de fichamento, Ensino em pequenos grupos,
Estudo de texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Grupo de verbalização e de observação,
Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Produção de materiais
sobre a temática abordada, Produção de texto, Workshop.

Recursos materiais necessários

Data show; Computador; Sistema de som; Celular; Vídeos comentados; Filmes e séries;
Textos; Livros e Dicionários.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada.
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Mediação e Intervenção Sociocultural.

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A eletiva atingirá seu objetivo ampliando a produção escrita e oral, visando sempre a
construção de significados entre os falantes e reconhecendo a língua inglesa nos mais
diversos contextos culturais.
O professor terá papel mediador observando e trabalhando as 4 habilidades (Listening,
Speaking, Reading e Writing) com propostas diversas de atividades usando como
ferramentas músicas, vídeos comentados; filmes e séries; textos em geral; de forma a
contemplar os conteúdos básicos para uma comunicação eficiente em língua inglesa.
Os estudantes serão os protagonistas dessa eletiva, participando do início ao fim da eletiva,
participando efetivamente nas atividades propostas.

Estratégias de avaliação do estudante

Observação nas quatro habilidades (Listening, Speaking, Reading e Writing).
Participação nas atividades propostas.
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