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FILOSOFIA E ARTE 
 
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 
Componentes curriculares relacionados 
Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[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. 
[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. 
[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 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 
orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de 
grupos, dramatização, entrevistas, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, painel, 
portfólio, seminário sobre temáticas em estudo, teatro ao ar livre 
 
Recursos materiais necessários 
Caixa de Som, Data show, tesoura, giz, lápis carvão, lápis grafite nº 2,4,6,8 H e B entre outros.  
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Proporcionando ao educando as condições necessárias para a execução das atividades; 
Aulas expositivas e dialogadas; 
Atividades práticas e expositivas; 
A participação dos educandos é fundamental para a execução da eletiva. 
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Estratégias de avaliação do estudante 
A avaliação será por participação e execução de atividades. 
 
 
 
Referências 
DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Básica, ensino médio, SEEDF,  
2013. 
 Saber PAS: terceira etapa. – Brasília: Cebraspe, 2018. 264 p. 21 cm. – (Coleção Saber PAS)  
ISBN 978.85.5656.001-8 1. Educação. 2. Programa de Avaliação Seriada. 3. Avaliação  
Educacional. 4. Ensino Superior. I. Universidade de Brasília. Título. II. Coleção Saber PAS. 
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
saulohowstton.unb@gmail.com 
Saulo Howstton Evangelista Silva 
CED LAGO SUL 
 
 
 
 


