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Survival English 

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 

[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. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[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 

Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, 

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 

Equipamento de áudio e vídeo, projeção, worksheets, quadro. 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os estudantes recebem o conteúdo ou tema da aula previamente e devem 

produzir frases ou diálogos referentes ao assunto. Exemplo: tema restaurante: 

os alunos devem produzir diálogos em Inglês que simulam uma situação em que 

um cliente conversa com um garçom para fazer um pedido. 

No dia da aula os primeiros 30 minutos é de conversa sobre qual frase melhor 

usar, em qual situação, conversa sobre aspectos culturais envolvendo a situação 

em questão, etc. Nessa fase o professor pode usar o quadro, ou slides, ou até 

mesmo uma worksheet com algumas frases pré-criadas. 

Na segunda fase da aula os alunos se preparam para o role-play. Pode ser 

produção de texto, atividade de áudio, um vídeo inspirador, etc. 

A fase final é o role-play e a ideia é que o aluno faça com pelo menos dois alunos 
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diferentes essa atividade para que haja uma abrangência maior de 

repertório. O repertório trabalhado em aula já serve como conteúdo para a 

produção do Guide Book. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação e engajamento nas atividades e produção do guide book. 

 

Referências 

Livro Time Zones. 

Canal no Youtube "Survival English". 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

rayane.c.nogueira@gmail.com 

Rayane Coelho Nogueira 

CED LAGO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


