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ESPANHOL NO PAS E NO 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 
 
Componentes curriculares relacionados 
Língua Estrangeira 
 
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. 
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - linguístico-literários, 
artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos sobre os variados usos 
das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, 
posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 
regional, nacional e/ou internacional. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 
aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a participação do 
estudante, estudo de texto, 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, 
resolução de exercícios 
 
Recursos materiais necessários 
Material impresso; Data Show/ TV; Quadro branco. 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
A proposta é que iniciemos o curso explicando aos estudantes o funcionamento geral de 
exames como PAS e ENEM. Depois, passaremos a trabalhar de forma mais específica, 
mostrando a estrutura (quantidade de questões, diferentes tipos de questões, idioma 
predominantemente utilizado em cada uma das provas, conteúdos recorrentes nas distintas 
avaliações) das avaliações em Língua Espanhola. Só após essa compreensão geral, 
passaremos à prática. Trabalhemos com questões específicas durante as aulas, mas 
consideramos também a importância de se estudar aspectos culturais e linguísticos, que 
apoiados em diferentes gêneros textuais trarão ainda mais suporte aos estudantes. O 
instrumental utilizado será principalmente o material impresso, o televisor que já temos 
disponível em sala (especialmente para as aulas expositivas relacionadas aos temas culturais 
que serão trabalhados) e o quadro branco.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Os estudantes serão avaliados durantes as aulas por meio de sua participação e também a 
partir de simulados propostos durante os bimestres.  
Estratégias de avaliação do estudante 
 
 
 
Referências 
Currículo em Movimento Novo Ensino Médio;  
 
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
debora_novaes91@hotmail.com 
Débora Fernandes de Jesus Novaes 
CED 06 DE CEILÂNDIA 
 


