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Fotografia - a escrita da luz

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

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.
[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.
[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.
[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.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais,
Design thinking, Diário de campo, Elaboração de fichamento, Ensino híbrido, Filmes e
vídeos, Portfolio.
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Recursos materiais necessários

-Dispositivos que registre imagens (celulares, máquinas fotográficas e afins);
-Espaço para projeção de imagens e vídeos;
-Projetor e computador;
-Filmes e vídeos;
-Obras fotográficas.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Os objetivos serão atingidos através de oficinas de fotografia, com início em análise de
imagens produzidas previamente pelos estudantes, tendo como ponto de partida o
conhecimento que estes trazem acerca do registro fotográfico. A problematização,
continuidade e gerenciamento das atividades se dará por aulas expositivas, imagens, vídeos
e filmes que abordam o tema, em seguida, os estudantes passarão a produzir suas imagens
já em posse dos instrumentos teóricos apresentados para culminar na produção de um
portfólio ou webfólio em que as imagens serão expostas na unidade escolar ou para fora
dela.

Estratégias de avaliação do estudante
Portfolio ou webfólio

Referências
- O sal da terra - Wim Wenders e Sebastião Salgado
https://www.youtube.com/watch?v=QLwwfb1iKno
- F.O.T.O.G.R.Á.F.I.C.A.S I Documentário
https://www.youtube.com/watch?v=gFLaEOGsEXU
-A arte e a ciência da Fotografia
https://www.youtube.com/watch?v=Pwrri5s7Xg8
- REGRAS DE COMPOSIÇÃO
https://www.youtube.com/watch?v=jAReqhTQ3hM
-Catálogo de fotografias
http://finephoto.com.br/30-exemplos-fantasticos-de-fotografia-artistica/
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

daniel.silva1@edu.se.df.gov.br
Daniel Carvalho Silva
CEM 04 DE CEILÂNDIA


