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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

[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.
[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.
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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,
Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos,
Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Estudo de caso, Filmes e vídeos, Leitura textual
de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Painel, Palestra e/ou mesa redonda
e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando
sites, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Resolução de exercícios, Revisão das
aprendizagens, Sarau literário, Seminário sobre temáticas em estudo, Tempestade cerebral
(Brainstorming), Teste escrito, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Folhas brancas, lápis de cor, apontador, fita adesiva, tesoura, cartolina branca, computador,
projetor, caixa de som, TV.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

As atividades começarão com a divisão em grupos da turma. eles decidirão o que preferem
fazer. Depois disso, decidirão as pautas, lembrando que precisam alimentar as redes sociais
e o mural destinado a eles. O professor orientará as reuniões e intermediará o processo.

Estratégias de avaliação do estudante
A participação nas discussões, os textos escritos por eles, mesmo os que não forem para o
jornal no momento. O professor pode sugerir mudanças.

Referências
•https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/175164/1/OFICINA PEDAGÓGICA DE
JORNAL
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