
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 

A hora do Enem 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

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. 

[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., 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[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, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, 

Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica 

de grupos, Ensino individualizado, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Produção de 

texto, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens 

 

Recursos materiais necessários 

Cópias e impressões; Data show e equipamento de som; Computadores;                                   

Revistas e jornais; Livros; Quadro e pincel 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Desenvolver as práticas de pesquisa autônomas bem como as colaborativas; 

Promover debates orientados acerca de temas da atualidade e com isso 

incentivar o pensamento crítico; 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Ao longo da eletiva serão observados a presença, participação, planejamento de 

estudos, desenvolvimento acadêmico dos alunos. 

 

Referências 

Bncc - ensino médio 

Currículo em movimento da educação básica - ensino médio  

Currículo em movimento do novo ensino médio  

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

elainestopa@gmail.com 

ELAINE STOPA 

CED PAD/DF - PARANOÁ 

 
 


