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Inglês instrumental

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.
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as
aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante,
Dinâmica de grupos, Estudo de texto, Estudo dirigido, Produção de texto, Resolução de
exercícios

Recursos materiais necessários

Material impresso base, som, quadro, projetor/datashow,
materiais individuais do aluno (caderno, canetas etc).

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

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

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Estudantes serão orientados e preparados ao longo do projeto para estarem aptos a
compreender e interpretar diferentes gêneros textuais de forma efetiva (writing, reading,
listening and speaking) no que se refere ao léxico básico envolvendo temas da atualidade.

Estratégias de avaliação do estudante
As avaliações serão contínuas e baseadas na participação em sala, englobando produções
orais, textuais e efetiva interação entre os estudantes.
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