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Resgate 

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 

 

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

Curricular 

[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 de 

campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 

orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, congresso, 

debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de 

grupos, dramatização, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 

ensino híbrido, ensino individualizado, estudo dirigido, leitura textual de gêneros 

e temas diversos em sala ou na biblioteca, revisão das aprendizagens, seminário 

sobre temáticas em estudo, solução de problemas, teatro ao ar livre, teste escrito, 

utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show), World café. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, Computador, Impressora, Aparelho de TV 40 polegadas/DVD, 

Lousa Digital e Plataforma EAD. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1. Organizar o trabalho pedagógico da escola para a conquista da aprendizagem 

por todos os estudantes (Diretrizes da Avaliação Educacional – pág 16-17), 

realizando inicialmente uma avaliação diagnóstica.   

2. Proporcionar uma recuperação contínua prevista na Lei nº 9.394/96, em seu 

artigo 12, inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor 
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rendimento”. 

 

3. Promover o avanço das aprendizagens de forma tranquila, sem lacunas, sem 

tropeços e sem aligeiramento (DAE, pág 39). 

4..Atender aos alunos com defasagem de aprendizagem; 

5. Ministrar reforço escolar aos alunos matriculados nesta UE oriundos do EJA;  

6..Promover novas oportunidades de aprendizagem aos alunos; 

7..Avaliar melhor o desempenho institucional quanto ao atendimento das 

distorções no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

É de fundamental importância que as ações sejam planejadas com os 

estudantes. Eles são o público alvo e os maiores interessados nesse processo. 

Traçar metas e métodos sem o seu efetivo envolvimento é desconsiderar o 

protagonismo dos mesmos e continuar repetindo processos que não funcionaram 

em seu processo de aprendizagem. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

É importante utilizar diferentes estratégias de ensino/aprendizagem, bem como 

o envolvimento dos estudantes nas definições destes métodos, tendo em vista 

que são os principais interessados. 
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