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Língua Inglesa para o 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

[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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Estudo de texto, Estudo
dirigido, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Resolução de
exercícios, Revisão das aprendizagens, Teste escrito, Utilização de plataforma digital

Recursos materiais necessários
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folhas/apostilas
plataforma google sala de aula
dicionários
datashow

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Análise e estudo da Língua Inglesa tendo como base as provas anteriores do PROGRAMA
DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB.
Serão abordados temas associados às provas anteriores do programa com o estudo de
gramática e vocabulário, análise e resolução de provas anteriores, técnicas de leitura tais
como skimming, scanning e reconhecimento de cognatos e falso cognatos. A avaliação se
dará por meio de simulados com as avaliações anteriores do programa.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação se dará por meio de simulados com as avaliações anteriores do programa

Estratégias de avaliação do estudante

Referências
Currículo em movimento do novo ensino médio;
Provas anteriores do Programa de Avaliação Seriada - PAS
Guia do candidato PAS - https://cdn.cebraspe.org.br/arquivos/PAS/Guia/guia_do_pas.pdf

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

dayanne.morato@edu.se.df.gov.br
Dayanne Morato Ornelas Simplicio
CED 05 DE TAGUATINGA
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