
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Inglês para viagem 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, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Geografia, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[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.
[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

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de
verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação
para as aprendizagens, Ensino em pequenos grupos, Estudo dirigido, Filmes e vídeos,
Grupo de verbalização e de observação, Leitura textual de gêneros e temas diversos em
sala ou na biblioteca, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Produção de materiais
sobre a temática abordada, Resolução de exercícios, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

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

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

Processos Criativos
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Prática do inglês oral e escrito em situações relacionadas a viagens internacionais.

Produção oral em situações do cotidiano através de diálogos, apresentações, conversas
telefônicas, pedidos de informações.

Produção de um vídeo que simula alguma situação em viagem internacional. Os alunos
devem falar em inglês e produzir legendas em português para o vídeo. No máximo cinco
minutos.

Cronograma Semestral:
Semana 1- Introdução
(Parentes, família, ser e ter)
Semana 2-Comida e bebida
(Na cafeteria, no restaurante)
Semana 3- Compromissos
(Dias e meses, horas e números, compromissos)
Semana 4-  Viagem
(Táxi, ônibus, metrô)
Semana 5-  Como se locomover
(Cidade, orientação, turismo)
Semana 6- Hospedagem
(Reservar quarto, hotel, camping)
Semana 7- Compras
(Compras no mercado, shopping, roupas e calçados)
Semana 8- Saúde
(Na farmácia, no hospital, no médico)
Semana 9- Serviços
(banco e correios, serviços, polícia)
Semana 10- Lazer e diversão
(esportes e hobbies, vida social)

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



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Referências
MARTINEZ, RON. Como dizer tudo em inglês em viagens. LTC. 1ª edição. 2005.
Vários autores. 15 minutos- Inglês- Publifolha. 1ª edição, 2005.
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