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Inglês para viagem

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Educação Profissional e Técnica

Componentes curriculares relacionados

Arte: música, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Educação Profissional e Técnica

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

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar
conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas,
em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de
ampliar o repertório científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e
sensível à diversidade de formas de expressão artística e literária.
[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.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Avaliação para
as aprendizagens, Dramatização

Recursos materiais necessários

Vídeos , computadores , data show. dicionários bilíngues .

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A cada semana abordar um tema que expresse uma necessidade básica do estrangeiro em
seu primeiro contato com falantes nativos ( chegada no aeroporto, chegada no hotel,
compras básicas ( comida, roupas, sapatos...), cumprimentos, restaurantes e exposições
culturais .
1) Mostrar como expressar-se utilizando todas as frases comuns e básicas em cada
situação citada acima , o que significam , treinar pronúncias e pequenos diálogos em sala
com pares .
2) Atividades orais e escritas com cada situação citada acima de desafio para serem
perguntadas e respondidas corretamente .
3) Atividades corrigidas em sala com simulação da situação a que se faz referência na
semana.
4) A participação dos estudantes se dará nas atividades de simulação das situações de
abordagem com falantes nativos e nas dramatizações das situações aprendidas. e também
nas correções das atividades propostas nas semanas anteriores.

Estratégias de avaliação do estudante
Diálogos com os seus pares, avaliações escritas e diálogos com grupos maiores de quatro
ou cinco alunos .

Referências
Livro didático adotado na escola, vídeos do YouTube com essa temática e dicionários
bilíngues.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

angelica.pinheiro@edu.se.df.gob.br
Angélica Passos Pinheiro
CEMTN - TAGUATINGA


