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L.E.A - Laboratório de Experimentação em Audiovisual 2

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, Arte: teatro

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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as
aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação
do estudante, Design thinking, Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino com pesquisa,
Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de
caso, Estudo de texto, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre o
conteúdo abordado na aula, Open space – espaços abertos, Palestra e/ou mesa redonda
e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando
sites, Philips 66, Sala de aula invertida, Teatro ao ar livre, Utilização de plataforma digital,
Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show), Workshop
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Recursos materiais necessários

Sala de aula, computador, datashow, caixa de som, microfone, filmadora.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A unidade curricular vai atingir os objetivos propostos através da aplicação de metodologias
ativas de aprendizagem, contextualização com temas vinculados aos interesses dos
estudantes e utilizando linguagens adequadas às juventudes. As atividades começarão com
aulas expositivas, pesquisas sobre a história do audiovisual e sua linguagem, Jogos teatrais,
oficinas de pré-produção/ produção e pós produção de audiovisual e fruição dos trabalhos
realizados. O conhecimento será mediado pelo professor, bem como o gerenciamento das
atividades práticas, desenvolvimento do repertório cultural necessário. Os estudantes
participam ativamente de todas as atividades do processo, desde o desenvolvimento dos
conteúdos até a produção do audiovisual

Estratégias de avaliação do estudante
Todo o processo e a produção envolvida são utilizadas na avaliação. Ela é feita diariamente,
de acordo com os preceitos da avaliação formativa (Hadji, 2001). Serão utilizadas rubricas
avaliativas para registo do desempenho dos estudantes.
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