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 ESTRATÉGIAS DE LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS 
 
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 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. 
[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. 
[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 
Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 
dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões 
considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, 
dramatização, elaboração de fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 
estudo de texto, estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, gincanas e/ou  
jogos lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, 
mapa conceitual, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, produção de texto, resolução de 
exercícios, revisão das aprendizagens, sarau literário, teatro ao ar livre, teste escrito, utilização 
de plataforma digital. 
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Recursos materiais necessários 
Quadro, material impresso, projetor, data show, periódicos on-line ou impressos. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Os objetivos serão alcançados através de atividades nas áreas de linguagens, de forma 
dinâmica que busque fazer com que o aluno se aproxime de leituras de textos escritos e 
visuais e a partir deles, buscar a compreensão. 
As atividades começarão com as obras selecionadas que são trabalhadas no PAS, a partir 
delas, desenvolver atividades que instiguem a leitura, interpretação, escrita, criação, etc.  
As atividades serão coordenadas pelo professor que aplicará a eletiva, de acordo com seu 
planejamento pessoal e individual. 
Os estudantes participarão pesquisando sobre as obras, analisando a partir das orientações 
do professor, criar textos, criar mapas conceituais, criar textos teatrais, entre outros. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Exercícios em grupo, criação de textos, apresentações de diversas formas e participação em 
sala de aula. 
 
Referências 
Portos de Passagem, João Wanderley Geraldi, 288 págs., Ed. WMF Martins Fontes. 
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Gêneros Orais e Escritos na Escola, Bernard Schneuwly, 240 págs., Ed. Mercado de Letras. 
Gêneros Textuais e Ensino, Ângela Paiva Dionisio (org.), 248 págs., Ed. Parábola Editorial. 
O Texto e a Construção dos Sentidos, Ingedore Villaça Koch, 128 págs, Ed. Contexto 
Letramento Literário: Teoria e Prática, Rildo Cosson, 144 págs., Ed. Contexto. 
Aula de Português: Encontro e Interação, Irandé Antunes, 184 págs., Ed. Parábola Editorial. 
SOUZA, Adriana G. F., ABSY, Conceição A., COSTA, Gisele C., MELLO, Leonilde Favoreto. 
Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2ª edição. São Paulo: Disal, 2005. 
Currículo em Movimento do Ensino Médio. Homologado pela Portaria nº 507, de 30 de 
dezembro de 2020, publicada no DODF de 04 de janeiro de 2021, tendo por base o Parecer nº 
112/2020-CEDF, de 08 de dezembro de 2020. 
MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias 
Contemporâneas – Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. 
Vol. II 
Multiversos: linguagens: diversidade: lugares, falas e culturas: ensino médio / Maria Tereza 
Rangel Arruda [et al.]. – 1. Ed. – São Paulo: FTD, 2020. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
mayara.mendes@edu.se.df.gov.br 
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