
Eletivas 
Passatempo Educativo

Temas e ementas



Quem somos?
  A Passatempo Educativo é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve 
projetos nas áreas educacional, cultural, preservação 
do meio ambiente, ações para o desenvolvimento do 
turismo sustentável . 
Atuando há 22 anos para desenvolvimento de jovens, 
crianças e comunidades, nossos projetos têm como 
objetivos dar continuidade no processo 
ensino-aprendizagem através de situações práticas 
com atividades nas escolas, empresas, estudos do 
meio, visitas monitoradas, oficinas, workshops, 
palestras, jogos e gincanas dirigidos.



Reconhecimentos
O Prêmio Melhores ONGs todos os anos premia 100 

organizações brasileiras do terceiro setor 
reconhecidas por suas boas práticas em quesitos 
como governança, transparência, comunicação e 

financiamento. 

O Prêmio Melhores ONGs é realizado pelo Instituto O  
Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo 

Ambev VOA, com apoio de pesquisadores da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), do Instituto Humanize e da 

Fundação Toyota do Brasil.



Eletivas
As eletivas têm como objetivo ser uma preparação para a vida 

adulta, profissional e acadêmica. Prevista na legislação do Novo 
Ensino Médio, as eletivas são disciplinas temáticas, que servem 

para compor a parte diversificada do currículo do estudante, 
alinhando matérias pedagógicas teóricas a práticas diversas.

São realizadas em parceria com as escolas, o professor da matéria 
desenvolve o conteúdo programático curricular e a Passatempo 

Educativo desenvolve oficinas práticas com o oferecimento de 
educadores e todos os materiais e equipamentos necessários 

para seu desenvolvimento.



Nossas eletivas

Desenvolver a formação 
humanística e acadêmica 

no turismo educativo, 
valorizando as vivências 
dos alunos relacionando 

com a importância 
histórica do turismo em 

SP.

Recreatur Turismo

Por meio de práticas 
reais, os alunos poderão 

crescer e entender o 
funcionamento de uma 
empresa a partir de um 

percurso sobre 
empreendedorismo.

Empreendedorismo

A partir de um percurso 
sobre diversas práticas 

básicas dentro da 
gastronomia, os alunos 

serão capazes de se 
descobrir dentro do 
mundo da cozinha.

Gastronomia

 Sensibilizar os alunos quanto 
à construção de registros 

através da fotografia que está 
tão presente no nosso 

cotidiano como fontes de 
informação, registro e 
expressão artística.

Fotografia



Nossas eletivas

Incentivar a busca pelo 
conhecimento científico 

aprofundando os conteúdos 
das ciências exatas e da 

natureza e suas tecnologias, 
aplicando-os na construção 

de objetos robóticos e 
programação.

Robótica

Desenvolver a expressão 
teatral e artística por meio 
de práticas dinâmicas que 

estarão alinhadas à 
literatura de obras 

pedidas em vestibulares

Teatro e Artes

A partir de práticas 
corporais, conseguir 

potencializar nos estudantes 
um autoconhecimento sobre 
seu corpo e melhor relação 

com o outro

Cultura Corporal

Desenvolver a prática e 
aprendizagem do jogo, 

através das interfaces do 
futebol com a biologia, a 

física e a história.

Futebol Ciência



Benefícios das Eletivas
Preparar jovens para a vida, ajudando-os a se desenvolverem integralmente.

Oferecer oportunidades para que se fortaleçam não só nas competências básicas 
(aquelas também  conhecidas como intelectuais), mas também nas competências 

para o século XXI.
dividido em três grandes domínios e habilidades: Cognitivas, 

Interpessoais,  Intrapessoais.



Interpessoais
● Negociação 
● Cooperação 
● Influência social  
● Trabalho em equipe 
● Responsabilidade
● Automonitoramento
● Liderança   
● Adaptação    
● Empatia

Domínios & Habilidades



Informações
Eletivas em parceria com professor da escola

Oficinas práticas e workshops a cada 15 dias

Projetos gratuitos

Cada eletiva tem o educador da Passatempo Educativo

Incluso de acordo com a eletiva: equipamentos, materiais didáticos, 
ônibus fretado, ingressos, etc..



Obrigado!
/PassatempoEducativo

Contato: 9 9757-9540


