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EU NO PALCO 

 
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: teatro, Língua Portuguesa 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[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.  
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por 
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações 
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da 
comunidade e a preservação do meio ambiente. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aula expositiva e/ou dialogada, dramatização, ensino com pesquisa, estudo de texto, jogos 
lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, teatro 
ao ar livre 
 
Recursos materiais necessários 
Auditório/teatro ou sala sem mobília escolar; 
Material impresso; 
Veículos midiáticos do local/DF; 
Aparelho de som;  
Datashow. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a interdisciplinaridade e o 
aprofundamento dos estudos. Acompanhando o planejamento, subsidiando as necessidades 
para que a eletiva aconteça, buscando parcerias, revendo e avaliando as ações para sanar as 
lacunas deficientes.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Registro observatório no processo da aprendizagem, com feedback pontuais. 
Apresentação da montagem das esquetes como resultado do processo para comunidade local 
e escolar. 
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Referências 
Texto veículos de comunicação local; 
Textos do livro Teatro do Oprimido de Augusto Boal. 
 
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
flavia.pedrosa@edu.se.df.gov.br 
Flávia Silva Pedrosa 
CED 11 DE CEILÂNDIA 
 


