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Nada de Geração NEM-NEM ENEM

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Biologia, Física, Química

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e
solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos
éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.,
[CN08IF]Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o
preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar
criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da paz, como
armamentos nucleares, químicos e biológicos.,
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais,
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e
sociocultural.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre
conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação
para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Estudo dirigido, Resolução de exercícios,
Revisão das aprendizagens, Sala de aula invertida

Recursos materiais necessários

Sala de aula, materiais impressos com questões do ENEM e outros vestibulares para serem
resolvidas e explicadas

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

Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
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1) Os objetivos serão atingidos mediante os resultados obtidos pelos alunos na realização
dos simulados e do ENEM
2) As atividades começarão com a explicação sobre o que é o ENEM, qual a sua
importância e uma analise de como realizar uma boa prova.
3) As atividades serão realizadas com a mediação do professor, explicando e resolvendo
questões de vestibulares, principalmente do ENEM.
4) Os alunos serão o centro desta eletiva, participarão o tempo todo, perguntando,
resolvendo questões, realizando simulados, para terem a experiência de um vestibular e
estarem mais preparados

Estratégias de avaliação do estudante

Os alunos serão avaliados através da participação, da frequência e autoavaliação. Eles
analisarão os seus desempenhos se estão dentro das suas expectativas. Haverá a
realização de alguns simulados para treino de tempo e questões, para que os alunos de fato
tenham a experiência da prova do vestibular

Referências

Serão utilizados vários livros didáticos que estão disponíveis na biblioteca da escola e
questões do ENEM de provas realizadas anteriormente.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

leandro.castro006@gmail.com
Leandro Souza Castro
CEM OSÓRIO BACCHIN


