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Mundo TI: primeiros passos 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Língua 

Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, Informática 

 

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. 

[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 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, blogs e redes sociais, ensino híbrido, oficinas sobre o conteúdo 

abordado na aula, produção de materiais sobre a temática abordada, produção 

de texto, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens, sala de aula 

invertida, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show), uso do laboratório de informática 

 

Recursos materiais necessários 

Laboratório de Informática, Data show, Televisão, Internet. 

 

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

Processos Criativos. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1)Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? Por meio de aulas onde o 

aluno será protagonista de sua aprendizagem. 2) Como começarão as 

atividades? Por meio do ensino ativo. 3) Como serão coordenadas e gerenciadas 
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as atividades? A partir da análise da turma, será proposta metodologias 

de ensino compatíveis para que ocorra uma aprendizagem significativa e 

transformadora. 4) Como e em que momentos haverá a participação dos 

estudantes? Em todas as aulas, pois o processo será dinâmico. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Autoavaliação, observando os seguintes pontos: assiduidade, participação e 

interesse, iniciativa e responsabilidade, criatividade, aquisição dos conteúdos 

estudados e apresentação de seus produtos. 

 

Referências 

Currículo em movimento do DF. 

BNCC. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

claudio.ernesto@edu.se.df.gov.br 

Claudio Ernesto Sebata 

CED 05 DE TAGUATINGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


