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LÍNGUA INGLESA 1 – HABILIDADES INTEGRADAS 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

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

 

[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. 

[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, blogs e redes 

sociais, dinâmica de grupos, dramatização, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, filmes 

e vídeos, makerspace, role-play – desempenho de papéis 

 

Recursos materiais necessários 

Cópia de material elaborado pela professora e datashow. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

1. Essa unidade curricular atingirá seus objetivos se seguir todos os procedimentos propostos 

na ementa, incluindo começar em um passo mais devagar e ir aumentando o nível das tarefas 

aos poucos.  

2. As atividades, como dito anteriormente, começarão de um nível menos avançado para que o 

aluno crie confiança. À medida que o semestre for desenrolando, o nivel das atividades vai 

subindo.  

3. As atividades serão todas realizadas com a mediação do professor, do uso de material 

previamente planejado pelo professor e pelo uso de elementos visuais com a ajuda do 

datashow.  

4. A participação dos estudantes é essencial a todo momento, haja visto que não se aprende 

uma Língua Estrangeira sem interacao. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

1. Provas orais, tanto de compreensão como de produção orais; 2. Escrita de redação em língua 

inglesa; 3. Provas com atividades de interpretação textual. 
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Referências 

. 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

karolina.morais@edu.se.df.gov.br 

Karolina da Conceição Morais 
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