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Diversidade Cultural 

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, Educação Física, 

Língua Estrangeira 

 

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. 

[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 

Aulas expositivas; metodologia invertida para que o aluno possa estabelecer o 

protagonismo na eletiva; debates, seminários, podcast, edição de vídeos, etc; 

exposição artística de trabalhos artísticos, objetos, etc. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de informática. Videoaulas, visita a sites de museus, blogs. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aulas expositivas; metodologia invertida para que o aluno possa estabelecer o 

protagonismo na eletiva; debates, seminários, podcast, edição de vídeos; 

exposição artística de trabalhos artísticos, objetos, etc; 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Trabalho final (opção 1): criação de um blog para estimular a interação do aluno 

com os meios midiáticos e tecnológicos abordando as diferenças culturais, 

regionais e preconceitos linguísticos; trabalho final (opção 2): organização de 

uma mostra cultural com exposições e palestras sobre os assuntos abordados 
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durante toda a eletiva. 

 

Referências 

Sala de informática. Videoaulas, visita a sites de museus, blogs. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

suppedagced04@edu.se.df.gov.br 

Lisianne Teixeira da Silva 

CED 04 DE TAGUATINGA 
 


