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Inglês básico

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, Arte: música, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

Duração da unidade curricular

Eletiva orientada (1 semestre): 1 crédito por semestre (apenas para unidades escolares de
EPT integrada ao Ensino Médio)

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.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[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.
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões
sociais e ambientais.
[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
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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, Blogs e redes sociais, Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino
com pesquisa, Ensino híbrido, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de texto, Estudo
dirigido, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Grupo de
verbalização e de observação, Jogos lúdicos e interativos, Leitura textual de gêneros e
temas diversos em sala ou na biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, Produção de
texto, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Sarau literário, Teatro ao ar
livre

Recursos materiais necessários

Quadro, pincel, livros escolares, internet e outros.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada.

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

Processos Criativos.

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Aula presencial e on line.

Estratégias de avaliação do estudante
Oral e escrita

Referências
Internet

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

mfatima2705@hotmail.com
MARIA DE FATIMA GONÇALVES DA SILVA
Outros (Instituições Parceiras)


