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GrAMARtica

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

Língua Portuguesa

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.
[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

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Jogos lúdicos e interativos, Leitura textual
de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mapa conceitual, Portfólio, Produção
de texto, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Seminário sobre temáticas
em estudo

Recursos materiais necessários

Datashow; Laboratório de informática; materiais que
auxiliem no ensino de Gramática aplicada em textos, como: livros, periódicos, jornais,
computadores e cadernos para registro e anotações do percurso de aprendizagem do
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estudante; portfólio para registrar e comparar as redações desenvolvidas no
semestre letivo, verificando a reescrita e evolução dos textos produzidos.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Orientar o estudante a compreender as normas gramaticais que percebe dificuldade por
meio de textos escritos por ele baseados em técnicas simples de escrita criativa, ampliando
as habilidades de leitura e produção textual. As aulas serão expositivas e práticas em sala
de aula ambiente, buscando selecionar, relacionar, organizar e interpretar
as regras da Gramática Normativa comparado o uso com realidades do dia a dia.
As precisam da utilização do datashow, dos recursos da informática e de materiais que
auxiliem no ensino , como: livros, periódicos, jornais, computadores e cadernos para registro
e anotações do percurso de aprendizagem do estudante. Os estudantes utilizarão um
caderno ou portfólio para registrar e comparar as redações desenvolvidas no semestre
letivo, verificando a reescrita e evolução dos textos produzidos. Ao final da Eletiva
"GrAMARtica", espera-se que o estudante aprimore conhecimentos a respeito do uso das
normas aplicadas no texto e, consequente, sinta-se motivado a se expressar melhor por
meio de diversos gêneros textuais, compreendendo o uso da organização linguística.
Anseia-se também que as habilidades e competências desenvolvidas fortaleçam sua
formação integral.

Estratégias de avaliação do estudante
O estudante será avaliado e acompanhado quanto à
assiduidade, quanto à participação nas aulas, quanto à entrega das atividades
no prazo estipulado. A Eletiva Orientada deve ser avaliada por toda a comunidade escolar
em momentos preestabelecidos, tais como: conselhos de classe, reuniões de pais e mestres
e em momentos planejados e oportunizados aos alunos nas próprias aulas.
Estratégias de avaliação do estudante
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

dayane.lins@edu.se.df.gov.br
Dayane Lins Silva
CEMI DO GAMA


