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FACILITANDO O INGLÊS NO PAS 

 
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 
[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.  
[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. 
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode 
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo, desenvolvendo 
estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los. 
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a escolha 
de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou empreendimentos de 
interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a iniciativa 
empreendedora.  
[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, ensino com pesquisa, ensino em 
pequenos grupos, estudo dirigido, jogos lúdicos e interativos, resolução de exercícios, teste 
escrito, resolução de provas de processos de seleção 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula ambiente. Ferramentas do Google Sala de Aula. Computador. Data show. 
Cadernos de provas anteriores do PAS/UnB digitalizados em formado PDF. Material didático 
impresso e digitalizado e disponibilizado docente responsável. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O trabalho pedagógico a ser desenvolvido neste Eletiva Orientada envolve a participação ativa 
dos estudantes em atividades de pesquisa bibliográfica para levantamento de referencial 
teórico relacionado às estruturas gramaticais e vocabulário da língua inglesa, bem como o 
intensivo exercício de discussão e resolução de questões de língua inglesa de provas do 
PAS/UnB. Far-se-á ainda um trabalho de conscientização dos estudantes em relação à 
importância da participação destes no PAS e das oportunidades ímpares proporcionadas aos 
estudantes oriundos das escolas públicas. 
EMENTA: A importância do exame do PAS/UnB para os estudantes da escola pública. As 
maiores dificuldades encontradas pelos discentes para responder às questões de Língua 
Inglesa no exame. O vocabulário da Língua Inglesa comumente usado no exame. Técnicas de 
leitura e as possíveis intenções do elaborador das questões do exame. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
A avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante será feita 
mediante a observação sua participação e performance em atividades desenvolvidas durante 
os encontros, tais como: exercícios de simulação de provas do PAS/UnB; pesquisa bibliográfica 
para levantamento de referencial teórico relativo às estruturas gramaticais e nuances 
idiomáticas da língua inglesa. 
 
A partir dos resultados das atividades em sala de aula, o Docente Responsável buscará 
identificar os objetivos de aprendizagem não desenvolvidos por cada estudante, compreender 
suas dificuldades de aprendizagem, bem como as dificuldades de interpretação e leitura, para 
propor novos instrumentos pedagógicos que possibilitem resgatar os objetivos de aprendizagem 
não alcançados, oportunizando que atividades sejam refeitas e definindo novos prazos para o 
cumprimento das atividades. Desta forma, aos estudantes que não conseguirem atingir os 
objetivos de aprendizagem no primeiro momento das atividades propostas, será oferecida uma 
segunda oportunidade para que refaçam as atividades em que não conseguiram uma 
aprendizagem mínima ou ainda, na insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma 
de uma atividade diferente será atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da 
Eletiva Orientada. Serão também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação 
de estudantes com maior facilidade de aprendizagem. 
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