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Desdobrandos eus 

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, Filosofia, 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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, dinâmica de grupos, filmes e vídeos, leitura 

textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, portfólio, produção 

de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, tempestade cerebral 

(brainstorming), utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data 

show), diário de bordo. 

 

Recursos materiais necessários 

Data show, computador, acesso a wi-fi; textos e fragmentos de textos; papel A4, 

materiais de artes; sucatas. 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Por meio de um processo de pesquisa de si orientada e de um trabalho 

fomentado para o fortalecimento da autoria criativa em grupos de escrita, os 

estudantes buscarão em suas memórias e nas suas invenções o material para 

escrita. Para que esta condução funcione, é importante que o profissional à frente 

do trabalho escolha bem as referências literárias, os textos, o caminho simbólico 
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e imagético a serem como recursos e como estímulo para discussões em sala 

bem como um norteador para as produções textuais. A Unidade Curricular irá 

estimular o simbólico, a busca por vocábulos adequados expandindo as opções 

de construções formais e informais de textos (verbais, não-verbais e híbridos). 

Além disso, os processos de leitura, análise, interpretação e composição de 

textos explorará por meio de textos autobiográficos (como a Conceição Evaristo 

por Conceição Evaristo), poesia, documentários, exercícios de escrita e outros 

recursos temas da esfera particular e pública, numa perspectiva individual e 

social. Nessa perspectiva, técnicas como reescrita direcionada, pescaria de 

termos, sensibilização poética com a construção de binômios fantásticos, leitura 

atenta e escrita de catarse (que se utiliza de uma abordagem similar Brainstorm) 

fundamentarão a criação autoral. Além disso, colagem, scrapbooking ou bulet 

jornal são ferramentas interessantes também para registro dos textos autorais e 

processos de pesquisa. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação do processo se dividirá em quatro frentes: Estrelas de bolso 

(documento coletivo para compartilhar alguns dos textos feitos durante os 

encontros). Cada estudante posta pelo menos um texto por aula e 

comenta/pesca/contribui em pelo menos um texto de outra pessoa; diário de 

bordo (cada estudante fará um registro diário de seu processo de escrita- 

facilidades, dificuldades, abundâncias e resistências); com nome, sem endereço 

(uma carta a ser compartilhada com a turma); portfólio (seleção de textos criados 

ao longo da oficina e um inédito, apresentado em gênero, meio e linguagem livre. 

Com escrita e reescrita de pelo menos um dos textos feitos durante a eletiva). 

 

Referências 

Conceição Evaristo - Olhos d´água 

Memórias Inventadas -  Manoel de Barros 

Pablo Neruda - poemas La Casa e outros 

Clarice Lispector -  Se eu fosse eu e outros 

Cartas a um jovem poeta - Rainer Rilke 

A louca da casa - Rosa Montero 

Julia Cameron - O caminho do Artista 

Território do Brincar -  Documentário (acesso plataforma Videocamp) 

GECRIA - Grupo de Pesquisa em Autoria Criativa - 

https://www.autoriacriativa.com/ 

Gudrun Burkhard - Tomar a vida nas próprias mãos 

Gramática da Fantasia -  Gianni Rodari 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

nicolle.oliveira@edu.se.df.gov.br 

Nicolle dos Santos Oliveira 

CED LAGO SUL 


