
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

LIBRAS NA VIDA COTIDIANA 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

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. 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 

as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 

manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 

que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de 

discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante 

das diferentes linguagens. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação 360, Atividades de verificação das aprendizagens, Aulas orientadas, Dinâmica de 

grupos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos 

 

Recursos materiais necessários 

Data show 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

Será  uma eletiva totalmente prática com a participação do aluno em todas as aulas para um 

melhor desenvolvimento na aprendizagem dos sinais da língua.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação prática 
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Referências 

Estudos e vivência com deficiência auditivos 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

jennifer.santana@edu.se.df.gov.br 

Jennifer Albert Rodrigues de Oliveira Silva Santana  

CEM 12 DE CEILÂNDIA 

 
 


