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OBRAS DO PAS 1 – OS  PRIMEIROS PASSOS EM DIREÇÃO À UNB 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

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 linguística. 

[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. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 

aula expositiva e/ou dialogada, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dissertação ou resumos, dramatização, ensino híbrido, estudo de 

texto,estudo dirigido, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de 

observação, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, produção de 
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texto, revisão das aprendizagens, role-play – desempenho de papéis, 

sarau literário, seminário sobre temáticas em estudo, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Projetor ,material xerocado, computador 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1)A disciplina irá , através do acesso e fruição das obras, fornecer ao aluno a imersão na 

preparação para o acesso ao Ensino Superior; 

2) As atividades se iniciarão com a apresentação dos objetivos  e da identificação das 

aspirações dos alunos envolvidos; 

3) As atividades serão realizadas a  partir da temática abordada em cada obra, a fim de 

dinamizar a recepção; 

4) A participação dos alunos se dará durante a contextualização e a a apresentação das obras. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Estudos, dirigidos, questionários, seminários e  testes 

 

]Referências 

https://www.cebraspe.org.br/pas-

unb/#:~:text=O%20Programa%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Se 

https://www.letras.mus.br/marilia-mendonca/o-meu-cupido-e-gari/ 

ww.professorjailton.com.br/novo/biblioteca/este_mundo_de_injustica_globalizada.pdf 

https://media.orelhadelivro.com.br/pdfs/o_velho_da_horta.pdf 
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