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Conversa literária 

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: música, Arte: teatro, Geografia, História, 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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou 

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

considerando a participação do estudante, Dissertação ou resumos, Estudo de 

texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Produção de materiais sobre a temática 

abordada, Produção de texto, Seminário sobre temáticas em estudo, Utilização 

de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, pátio da escola, quadra poliesportiva, obras literárias, caderno para 

anotação, diário de bordo, computador com acesso à internet, Datashow, áudio-

books, filmes e séries. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Curadoria prévia de obras literárias feita pelo educador, de acordo com o seu 

projeto. Apresentação das obras e seus respectivos autores para os estudantes, 

que deverão selecionar uma ou mais obras para a realização de leitura. 

Realizada a leitura, os educandos escreverão um relato em um diário de bordo, 

destacando as impressões que tiveram e escrevendo também um texto em que 
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indicarão as obras e posteriormente divulgarão as mesmas por meio do Podcast 

Conversas Literárias. Os estudantes também deverão selecionar uma ou mais 

obras para fazerem um trabalho coletivo de releitura que deverá ser apresentado 

para a comunidade em forma de manifestação artística e cultural: peça teatral, 

exposição de objetos e/ou outras criações artísticas. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

No processo avaliativo, serão levados em conta a participação oral, os textos 

produzidos pelos estudantes para compor o diário de bordo, a produção de 

Podcasts e a elaboração e apresentação da releitura de obras literárias. 
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