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Diálogos entre língua(gem) e periferia 

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: música, 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. 

 [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. 

[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. 

[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, aulas orientadas, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, ensino em pequenos grupos, 

entrevistas, estudo de texto, filmes e vídeos, leitura textual de gêneros e temas 

diversos em sala ou na biblioteca, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 

produção de texto, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 
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Filmes; jornais; pincéis; Quadro; revistas; internet, televisão; fotocópias; 

computador; caixa de som; livros literários. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos pretendidos na Unidade Curricular poderão ser alcançados visando 

refletir sobre a temática da inter(ação) entre a língua(gem) da realidade cotidiana 

dos estudantes e àquela estudada na escola. Nesse sentido, começaremos as 

atividades com a aplicação de um questionário de sondagem sobre o repertório 

cultural dos educandos (gostos musicais, filmes, séries, leituras). Assim sendo, 

tendo como base as informações apresentadas nos questionários respondidos 

pelos alunos(as) e partindo do pressuposto de que o ensino pede uma relação 

significativa entre os diversos saberes e a construção do conhecimento o 

professor(a) responsável pela Unidade Curricular poderá planejar atividades 

baseadas em filmes, músicas, leituras, imagens que dialoguem com a realidade 

cotidiana dos educandos(as). Durante os encontros, deve-se disponibilizar 

recursos de acessibilidade.  Acrescenta-se, pois, que a proposta estimulará 

continuamente a participação dos estudantes por meio de roda de conversa, 

debate, desenho e produção texto -  pautada na escrita afetiva.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Escrita de relato pessoal, leitura compartilhada, debates, apresentação oral, 

autoavaliação. 
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