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Dança das Letras 

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 

[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. 

[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. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento 

de iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; 

fomentando a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 

[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, Dramatização, Ensino em pequenos 

grupos, Ensino individualizado, Estudo de caso, Mesa redonda, Palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista 
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Recursos materiais necessários 

Internet/ revistas, jornais, bibliotecas.  

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A elaboração de um projeto requer antes de tudo um ambiente adequado para o 

desenvolvimento das ideias do grupo, requer tempo e paciência para que se 

possa trabalhar em conjunto, exercitando o respeito e o dom de ouvir o outro. A 

concentração e o espírito de grupo são dois elementos essenciais para se 

materializar boas ideias. Além disso, algumas variáveis tornam-se muito 

importantes neste processo, como a distinção do papel da liderança no grupo, 

descobrindo que o real líder reconhece os “talentos” individuais de cada 

participante, ajudando no desenvolvimento da criatividade e participação de 

todos, criando assim um ambiente de comprometimento com a missão coletiva 

criando um processo descentralizado. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação oral e escrita.  

 

Referências 

Internet. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

samara.beserra@edu.se.gov.br 

Samara Beatriz da Silva Beserra 

CED ENGENHO DAS LAJES 

 
 


