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Língua inglesa 1 – As quatro habilidades (Ler, escrever, falar e
ouvir) 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

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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Dinâmica de grupos,
Dramatização, Estudo de texto, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca, Makerspace, Role-play – desempenho de papéis, Teste escrito, Teste oral

Recursos materiais necessários

Uso do data show;
Uso de cópias com os conteúdos propostos;
Uso de caixa de som;
Uso de vídeo;
Quadro branco;
Pincéis.
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Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Proposições por meio de exercícios de vocabulário escritos e orais, atividades de
compreensão oral, produção de textos escritos, leitura e interpretação de texto. Além de
exercícios orais de repetição, substituição (prática controlada) ou de produção livre.
Atividades de interação em pares, grupos menores ou com a turma inteira. Isto é, uso de
técnicas para aprendizagem e prática colaborativas.

Estratégias de avaliação do estudante
Produção de redação;
Atividades avaliativas de compreensão oral;
Apresentações orais;
Provas orais.

Estratégias de avaliação do estudante

Referências
Sugestão de sites para retirar atividades:
https://pt.islcollective.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://wordwall.net/pt
https://www.baamboozle.com/

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

karolina.morais@edu.se.df.gov.br
Karolina da Conceição Morais
CED 15 DE CEILÂNDIA
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