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Práticas comunicativas em Inglês

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

Arte: teatro, Língua Estrangeira

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.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Dinâmica de grupos, Dramatização,
Entrevistas, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e
interativos, Produção de texto, Role-play – desempenho de papéis, Sala de aula invertida,
Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Material impresso, smart tv ou projetor de vídeo e áudio, dicionários.
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Para atingir o objetivo desta unidade curricular é indispensável que o professor tenha
fluência em língua inglesa e conhecimento das bases estruturantes que permeiam os
fundamentos da aquisição de uma segunda língua.
Todas as aulas terão a participação ativa do estudante e o professor trará modelos de
linguagem a ser utilizado para alcançar um objetivo, por exemplo, como pedir informações
para chegar a um destino. A partir daí, o estudo de vocabulário, a repetição, leitura de textos
que poderão servir como base deverão ser aplicados. A utilização de atividades práticas
como role-play serão uma constante durante todo o curso e o professor deverá sempre
observar e orientar e dar o feedback ao aluno quanto  ao seu desempenho.
Proporcionar um ambiente que o aluno se sinta confiante em se comunicar o máximo de
tempo possível em língua inglesa é um dos pontos altos dessa disciplina.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação formativa é obrigatória com a observação da participação e evolução dos alunos
ao longo do curso; já a avaliação somativa também pode integrar as estratégias de
avaliação, até mesmo como forma de motivação aos estudantes. Além disso, apresentações
orais, como teatro, ou criação de comerciais e toda ou qualquer atividade que simule
situações reais do cotidiano também são bem-vindas.
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