
LIP- Leitura, interpretação e produção de textos 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

Linguagens e suas tecnologias  

 

Componentes curriculares relacionados 

Língua Portuguesa 

 

Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[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. 

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, estudo de 

texto, mapa conceitual, mesa redonda, painel, philips 66, portfólio, sarau literário, 

seminário sobre temáticas em estudo e solução de problemas. 

 

Recursos materiais necessários 

•Sala de aula, biblioteca, salas de leitura, centro cultural da escola, centro de 

informática, computadores e livros. 

 

Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na unidade curricular 

Investigação científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 

Detalhamento da unidade curricular eletiva orientada 

Aulas expositivas e dialogadas; Debate de temas; Atividades individuais e em 

grupo; Pesquisa bibliográfica e socialização de seminários.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Aulas expositivas e dialogadas, debate de temas, atividades individuais e em 

grupo, pesquisa bibliográfica e socialização de seminários.  
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