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Serei aprovado Enem/Pas/Concurso 

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 

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 

[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. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, 

avaliação para as aprendizagens, mesa redonda, resolução de exercícios, rdas 

aprendizagens, utilização de plataforma digital, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Mídia (Plataforma Google), aula expositiva, material impresso com provas e 

questões, Datashow, gêneros literários estudados ENEM, PAS, Livros, cadernos, 

obras, pesquisas em celular em computador.  

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1- Mostrando para os alunos que pessoas que já passaram pelo colégio fizeram 

esse percurso e hoje tem cargos consolidados no mercado de trabalho. 2- 

Depoimento de alguns alunos que fizeram o Concursos, PAS e ENEM e foram 

aprovados e ajudar os alunos a procurarem na internet sites de concursos e de 

perguntas. 3 e 4 sempre com aula e pratica juntas professor explica e coloca um 

exercício para verificar o aprendizado 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Simulados nas salas de aulas e no Google Sala de aula como ferramenta para 

registro das atividades e avaliações, leituras, debates. 

 

Referências 

https://www.grancursosonline.com.br/  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

luizfelipe.santos@edu.se.df.gov.br 

Luiz Felipe Pereira dos Santos 

CEM 01 N BANDEIRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


