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A literatura eterniza o tempo 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Geografia, História, 

Língua Portuguesa 

 

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

Curricular 

[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 

linguístico. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, 

Blogs e redes sociais, Dinâmica de grupos, Ensino em pequenos grupos, Ensino 

híbrido, Estudo de texto, Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Sala 

de aula invertida, Sarau literário, Seminário sobre temáticas em estudo, Teatro 

ao ar livre 

 

Recursos materiais necessários 

Computadores, datashow, filmes, retroprojetor, slides, quadro, mural, modelos. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural, Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Orientação da gestão escolar. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação diagnóstica; Participação em sala de aula; Métodos alternativos de 

avaliação; Projetos extraclasse; Autoavaliação; Ferramentas on-line 

 

Referências 

https://www.editoradobrasil.net.br/a-literatura-no-contexto-do-novo-ensino-

medio/ 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

gilciane.sousa@edu.se.df.gov.br 

Gilciane Silva Sousa 

CEMTN - TAGUATINGA 
 


