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Quem deixa passar é catraca de ônibus!  (Língua Inglesa) 

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 

[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. 

[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 expositiva e/ou dialogada, 

Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Dissertação ou 

resumos, Dramatização, Ensino em pequenos grupos, Estudo de caso, Estudo 

de texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Leitura textual de gêneros e temas 

diversos em sala ou na biblioteca, Pesquisa em laboratório de informática ou 

dispositivos móveis utilizando sites, Portfólio, Produção de materiais sobre a 

temática abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Resolução de 

exercícios, Revisão das aprendizagens, Sala de aula invertida, Seminário sobre 

temáticas em estudo, Solução de problemas, Teste escrito, Utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, som, quadro, DataShow, Computador, Internet, Caixa de som, 

Fotocópias, Realia e materiais individuais do aluno (caderno, canetas etc.) 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Estudantes serão orientados e preparados ao longo do projeto para estarem 

aptos a se comunicarem de forma efetiva (listening and speaking) em situações 

do dia a dia, no que se refere ao léxico básico. As aulas serão expositivas, 

explicativas, e participativas. Também será feito uso de realia. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

As avaliações serão contínuas e baseadas na participação em sala, englobando 

produções orais e efetiva interação entre os estudantes. 
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