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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

Daniela Vieira Língua inglesa 2018 

4º bimestre 2 aulas semanais 3º ABCD 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 O mundo do trabalho  
Construção do curriculum vitae  
• Tipos de currículo• Características e organização de um currículo • Etapas no processo 
de colocação profissional (do anúncio à entrevista) • Edição de currículo (informações 
pessoais, formação, habilidades e objetivos)• O uso e significado das abreviações;Textos 
para leitura e escrita• Currículo e boletins informativos; Produção • Currículo contendo 
informações pessoais, formação, habilidades 

01/10/2018 a 
21/12/2018 

  

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 4 – Producing testimonials: professional plans 
• Identificar as situações nas quais os verbos modais may e might sejam usados. 
( HOUVE A NECESSIDADE DE RETOMAR ESTA SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM ) 
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Situação de Aprendizagem 5 – Learning about CV formats 
• Reconhecer elementos da organização de um currículo. 
• Localizar informações específicas em um CV. 
• Localizar informações específicas em um anúncio de emprego. 
 
 
Situação de Aprendizagem 6 – How to write a CV – Part I 
• Identificar, com base nas informações contidas em anúncios de emprego, o CV adequado à vaga. 

01/10/2018 a 
09/11/2018 
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12/11/2018 a 
21/12/2018 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

 Organizar os 
alunos em 
grupo 

 Sensibilizar os 
lunos para o 
tema;  

 Visitar sites da 
internet que 
complementem 
e ampliem os 
conteúdos 
trabalhados 
 
 
 

 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
Livro Didático 

Filme: Coach Carter. De Tomas Carter. EUA,  2005. 

136 min. 14 anos. Drama 

 

 

 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupo; Exercícios 
escritos . 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Pesquisas, 
produção de 
painel como 
diferentes tipos 
de currículo: 
chronological and 
functional. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Avaliação processual, acompanhando o envolvimento e o desempenho dos alunos nas atividades ( 
utilizando os BLOCOS A, B, C conforme o Regimento da Escola) 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os temas relacionados aos conteúdos que tiverem menor aproveitamento 
Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, permitidas por lei, 
durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências e repor conteúdos 
e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades auto didáticas e 
complementares e do caderno do aluno. 

 
 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

Caderno do aluno. SEE ( 2014-2017) 
Way to GO. Claudio Franco. Katia Tavares ( editora Atica) 
Essential Grammar in use. Raymond Murphy( Cambridge UniversityPress) 

 


