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EXPRESSÃO AUDIOVISUAL: DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA E VIDA 

 
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, 
Língua Portuguesa 
 
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. 
[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. 
[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. 
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando 
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões 
sociais e ambientais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 
participação do estudante, diário de campo, dinâmica de grupos, dramatização, ensino com 
pesquisa, estudo de texto, estudo do meio, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de 
observação, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, leitura textual 
de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, oficinas sobre o conteúdo abordado na 
aula, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção 
de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, solução de problemas, tempestade 
cerebral (Brainstorming), utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 
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Recursos materiais necessários 
Sala de aula, laboratório de informática (no período de edição das produções audiovisuais), 
celulares, livros literários, apostilas, projetor, notebook, exemplares-modelo das produções 
audiovisuais, programa para a edição de vídeo (sugestão: ApowerEdit – a versão gratuita deixa 
uma discreta marca d'água no vídeo). 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
• Seleção de uma obra literária pelos estudantes. Pode ser apresentada uma lista prévia com 
um breve resumo das temáticas abordadas na obra. As listas podem conter, por exemplo, 
obras da literatura brasileira ou estrangeira (dependendo do professor que vai conduzir a 
eletiva), ou ainda os textos literários exigidos na avaliação do Programa de Avaliação Seriada 
(PAS). 
• Pesquisa sobre a cor local da comunidade em que estamos inseridos. 
• Discussões sobre o conteúdo da obra literária, aproximando-o da realidade local. 
• Escolha do gênero do universo das produções audiovisuais (documentário, curta-metragem 
ficcional, animação) que será produzido. 
• Análise de exemplares do gênero escolhido na perspectiva de Bakhtin: estilo, conteúdo 
temático e construção composicional. 
• Oficina colaborativa (docente e discentes) sobre os principais recursos de edição: cortes, 
efeitos, transições, legendas. 
• Oficina colaborativa (docente e discentes) sobre os principais recursos de gravação: 
enquadramento e movimentação de câmera. 
• Produção de roteiro com a transposição da obra literária e a realidade local na produção 
audiovisual escolhida 
• Gravação, edição e exibição da produção audiovisual. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Ao longo da eletiva, será observada a participação dos estudantes nas discussões, pesquisas, 
atividades sobre o gênero, oficinas, produção de roteiro, gravação e edição do produto 
audiovisual. 
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