
O Inglês da vida real 

 

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, Língua Portuguesa 

 

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. 

[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. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções 

viáveis para questões sociais e ambientais. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de 

iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando 

a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de Aprendizagem 

apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades 

de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aulas orientadas, blogs e redes sociais, design thinking, dinâmica 

de grupos, elaboração de fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos 

grupos, estudo de caso, estudo de texto, filmes e vídeos, leitura textual de gêneros 

e temas diversos em sala ou na biblioteca, makerspace, oficinas sobre o conteúdo 

abordado na aula, open space – espaços abertos, painel, palestra e/ou mesa 

redonda e/ou entrevista, produção de texto, resolução de exercícios, revisão das 



aprendizagens, solução de problemas, tempestade cerebral (brainstorming), teste 

escrito, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show) 

 

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

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os jovens participantes do projeto farão avaliação qualitativa, a saber: provas orais; 

apresentação de vídeo com músicas e figuras para fixação da pronúncia e do 

vocabulário; apresentação de cartazes com figuras e respectivas denominações em 

inglês, lousa e giz para melhor compreensão e assimilação dos conteúdos; 

dinâmicas como “Warm up”, relacionada com o conteúdo no início das aulas para 

desinibir os alunos; respostas orais para estimular o desenvolvimento da oralidade; 

jogo de bingo com palavras trabalhadas na aula e brincadeiras para melhorar a 

desenvoltura do aluno e aprendizagem do conteúdo ministrado. Ao final de cada 

encontro ao professor envolvido cabe avaliar qualitativa e quantitativamente seu 

trabalho, por meio de fichas de avaliação, no intuito de analisar os objetivos 

alcançados, adequação da metodologia adotada, relevância dos temas e atividades 

trabalhadas, importância das habilidades desenvolvidas e os benefícios obtidos 

com o projeto.  

Mensalmente familiares desses alunos e professores convidados de outras 

disciplinas participarão das atividades como jurados de apresentações teatrais ou 

musicais como convidados do projeto, como forma de prestigiar os alunos e motivá-

los.  

Nossa fundamentação teórica tem como base, o uso de referências que nos 

auxiliam durante a efetivação de nossas metodologias, ou seja, materiais que 

colaboram para uma melhor compreensão do lúdico no ensino de Língua Inglesa, 

uma vez que, esta é força motora de nosso trabalho e o diferencial que possuímos 

se comparados aos métodos de ensino tradicionais das escolas regulares. 

Enfatizamos alguns autores, tais como Vigotsky (1994) e Wallon, os quais valorizam 

o lúdico como ferramenta pedagógica fundamental ao desenvolvimento dos 

aspectos sócio-cognitivos dos educandos, principalmente a criatividade, a 

autonomia e a cooperação. A fim de complementar teoricamente nosso projeto, 

guiamo-nos por compêndios que nos auxiliaram no pensamento de novas práticas 

e atividades a serem inseridas em nosso contexto, no intuito de promover a 

motivação dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa. Ademais, foi 

necessária uma breve pesquisa no âmbito do ensino de língua, no intuito de 

reconhecermos as estruturas mentais do processo ensino-aprendizagem, para que 

nossos esforços resultassem de maneira proficiente.  

 

Recursos Necessários 

O espaço físico de realização do trabalho é o Colégio da Polícia Militar CED 07 da 

Ceilândia DF.  Para o desenvolvimento exitoso do projeto recursos humanos, 

materiais e financeiros são necessários. O projeto será desenvolvido por um 

professor com o auxílio eventual de um monitor, podendo este, ser um aluno-

monitor. A importância de se ter um espaço equipado com variados tipos de 



recursos, dentre os quais podemos citar: aparelho de som, projetor de imagem (data 

show) e computadores com acesso à Internet, deve-se trabalhar também com 

músicas e fotos. Estes recursos citados compõem os chamados recursos materiais, 

indispensáveis para o desenvolvimento o projeto. Não haverá custo financeiro para 

a instituição de ensino, visto que a mesma já dispõe dos equipamentos 

anteriormente citados. Cabe salientar que a utilização desses recursos imprime uma 

característica extremamente dinâmica ao processo de ensino-aprendizagem. E que 

nesse espaço, alunos e professores podem integrar um contexto instrucional não-

tradicional mais desafiador e interessante.  

 

Estratégias de Avaliação do Estudante 

Atividade orais e escritas; avaliação das apresentações musicais e teatrais 
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