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Cultura Espanhola 

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

 

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

Curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, 

Aulas orientadas, Dinâmica de grupos, Estudo de texto, Mapa conceitual, 

Produção de texto, Projeto de pesquisa 

 

Recursos materiais necessários 

Diálogo, exposição do conteúdo, explicações. Atividades de raciocínio lógico. 

Trabalho de grupo, pesquisas em jornais e revistas, trabalhos experimentais, 

músicas. Computador, internet, livro didático, caderno, quadro. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
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Acompanhamento de todo o processo do trabalho. Ajudando e colaborando para 

melhor resultado.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliar a capacidade de produção escrita dos alunos, no decorrer do 

desenvolvimento dessa proposta; Observar se fazem inferências pertinentes ao 

contexto e ainda que extrapolações conseguem fazer em relação ao tema e a 

sua realidade imediata.  

 

Referências 

Livros da biblioteca e pesquisas na internet. Jornais atualizados e sites 

selecionados pelo professor.  

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

samara.beserra@edu.se.df.gov.br 

Samara Beatriz da Silva Beserra 

CED ENGENHO DAS LAJES 
 


