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Comunicação e Oratória 

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 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Língua Estrangeira, 

Língua Portuguesa 

 

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

Curricular 

[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. 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente., 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação para as aprendizagens, Congresso, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Grupo de 

verbalização e de observação, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre 

temáticas em estudo, Mesa redonda, Palestra e/ou mesa redonda e/ou 

entrevista, Revisão das aprendizagens, Sarau literário, Seminário sobre 

temáticas em estudo 

 

Recursos materiais necessários 

Auditório ou sala ampla, data show, quadro, computador, microfone, pulpito, 

filmadora, apostila. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aprendizagem será garantida mediante métodos que propiciem a construção do 

conhecimento, levando em conta o conhecimento técnico, a 

interdisciplinaridade e a diversidade, visando a agregação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes profissionais. Quanto aos recursos e métodos todos os 

compatíveis e adequados a boa aprendizagem serão disponibilizados incluindo: 

sala de aula adequada, infraestrutura compatível, seminários, aulas expositivas, 

trabalhos em grupos, discussões em sala de aula, dentre outros. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será contínua, levando em conta a construção do conhecimento do 

aluno e seu aprendizado na área. Critérios como a 

participação, o envolvimento e desenvolvimento das atividades desafiadas para 

o aluno, a capacidade de entender e se fazer entender bem como a de aplicar o 

que aprendeu também são considerados formas de avaliação que se juntam a 

métodos tradicionais como as provas com ou sem consulta, dentre outros. 
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