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Francês em cena

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, Educação Física, Língua Estrangeira

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.

Estratégia de aprendizagem
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, diário de campo, dinâmica de grupos, dramatização, leitura
textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, pesquisa em laboratório de
informática ou dispositivos móveis utilizando sites e produção de materiais sobre a temática
abordada.

Recursos materiais necessários
Sala, Colchonetes, Quadro, Pincel e Projetor

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
A Unidade curricular propõe dinâmicas de expressão corporal e análise coletiva das
atividades. Uma espécie de diário será escrito pelos estudantes após cada dia de aplicação
da eletiva, ao final como uma avaliação coletiva será proposta à partir da leitura do diário de
bordo. A participação do estudante será incentivada a todo o momento, ele será o centro da
eletiva, tanto individual quanto coletivamente. A cada dia será proposta uma dinâmica
prática de teatro, pequenas cenas além de um estudo da história do teatro francófono,
vinculando assim a teoria e a prática. Em seguida uma roda de debate será aberta para uma
construção coletiva de conhecimento.
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Estratégias de avaliação do estudante
Diário de bordo e participação nas rodas de debate.

Referências
Le mensonge de Nathalie Sarraute
https://www.youtube.com/watch?v=Ek_gRV_vL_M&t=326s
Cours de français par le théâtre
https://www.youtube.com/watch?v=x5ZAc3DTeFY
Apprendre le français avec le théâtre
https://www.youtube.com/watch?v=fbl7I3vVkCA
“Art” – Yasmina Reza
Le mensonge – Nathalie Sarraute
Frère et Sœur – Henri Bornstein

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
anapaula.sa@edu.se.df.gov.br
Ana Paula Costa Sá
CED LAGO NORTE


