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Comunicação restaurativa: o diálogo que transforma 

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: dança, Arte: música, Arte: teatro, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, 

Sociologia 

 

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

Curricular 

[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 

Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Diário de campo, Dramatização, 

Entrevistas, Estudo de caso, Estudo de texto, Filmes e vídeos, Oficinas sobre o 

conteúdo abordado na aula, Solução de problemas 

 

Recursos materiais necessários 

Data show - som - TV -  

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades começarão com as inscrições, em sala ouvir músicas, trechos de 

seriados para debate. O incentivo da exposição de ideias e respeito pela ideia do 

outro também será abordado durante os debates e conversas informais. A 

participação dos alunos acontece em todas as aulas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Por meio de conversas informais 

 

Referências 

https://www.youtube.com/watch?v=Rkb9Xm-PEeU 

https://www.youtube.com/watch?v=iVrScFlVtJI 

https://www.youtube.com/watch?v=dWlDFj-OIvo 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc 
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https://www.youtube.com/watch?v=pJdUJmSqDGE 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/10281 

https://seer.pgsskroton.com/adolescencia/article/view/5304 

Manual do adolescente: O que está mudando em mim? Cérebro adolescente: O 

grande potencial, a coragem e a criatividade da mente dos 12 aos 24 anos 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

keide.oliveira@se.df.gov.br 

Keide Leite de Freitas de Oliveira 

CEM 414 DE SAMAMBAIA 
 


