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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, Educação Profissional e Técnica, Literatura, Informática, Libras 
 
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. 
[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 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, blogs e redes sociais, debates e/ou 
discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, estudo de texto, 
leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, pesquisa em laboratório 
de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção de materiais sobre a temática 
abordada, produção de texto, sarau literário, utilização de plataforma digital 
 
Recursos materiais necessários 
Sala de aula com recursos de Datashow, disponibilidade na biblioteca de livros das grandes 
obras da literatura brasileira, fotocópias, materiais de papelaria em geral, sala de Arte e 
laboratório de informática. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O projeto buscará a produção de e-Books, a partir da seleção de gêneros escolhidos pelos 
estudantes com a mediação do professor. 
Serão apresentados alguns gêneros textuais, dos quais os estudantes deverão selecionar 
quatro. Cada gênero representará um grupo da turma, totalizando quatro grupos de trabalho. 
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No decorrer das aulas, os estudantes analisarão os gêneros escolhidos 
para o seu processo criativo. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
A avaliação dar-se-á por meio da observação da participação e apresentação individual e 
coletiva do estudante em cada etapa do projeto por meio de um Sarau Literário e lançamento 
dos e-Books. 
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