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Quando o Verbo "To Be" não te ajuda

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

História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Sociologia

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.
[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico.
[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 fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Blogs e redes sociais, Ensino híbrido, Estudo de texto, Filmes e vídeos, Jogos
lúdicos e interativos, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens.
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Recursos materiais necessários

Material Impresso, quadro, projetor/Datashow, materiais individuais dos alunos, Redes
Sociais, Sites, Vídeos, Filmes, Músicas, , Aplicativos

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A importância dessa unidade curricular está relacionada com o fato de que a Língua
Estrangeira Moderna Inglês é estudada priorizando os aspectos gramaticais. Contudo, a
unidade curricular busca fazer com que o aluno tenha conhecimento de estruturas que o
conhecimento gramatical não dá o suporte necessário para compreendê-las. Alunos criarão
vídeos baseados em situações relacionadas às Expressões Idiomáticas, Collocations, Chuks
e explicando o seu significado e uso no aplicativo TiKTok ou outra rede social

Estratégias de avaliação do estudante
Alunos criarão vídeos baseados em situações relacionadas às Expressões Idiomáticas,
Collocations, Chuks e explicando o seu significado e uso no aplicativo TiKTok ou outra rede
social
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