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Inglês básico para turismo, hotelaria e viagens

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

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.
[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

Avaliação 360, Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula
expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino em
pequenos grupos, Ensino individualizado, Entrevistas, Grupo de verbalização e de
observação, Resolução de exercícios, Role-play – desempenho de papéis

Recursos materiais necessários

Sala de aula, datashow, caixa de som e computador.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada.

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

Investigação Científica, Empreendedorismo.
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

As lições serão divididas em dois momentos: input de vocabulário e prática com pequenos
diálogos relacionados ao campo da hotelaria (e turismo). No input, os alunos aprenderão a
pronunciar as palavras contidas no texto a ser trabalhado e responderão a um quizz com as
mesmas. Já na prática oral, serão divididos em pequenos grupos para praticarem as falas
do diálogo.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação escrita será feita através do formulário com o vocabulário trabalhado e a
avaliação oral será feita durante a prática dos diálogos.
Estratégias de avaliação do estudante

Referências
- Guia do SENAC:
http://www1.sp.senac.br/hotsites/gcr/materiais/Infografico_Idiomas_Ingles.pdf
- https://www.infoescola.com/ingles/vocabulario-de-ingles-para-turistas/
- https://www.fluentu.com/blog/english-por-br/vocabulario-ingles-de-turismo/
- https://www.viajali.com.br/ingles-para-viagem/
- http://blog.hospedin.com/ingles-para-hotelaria/
- https://www.primecursos.com.br/turismo-e-hotelaria/
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