
Literatura à vista 

 

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 

Arte: artes visuais e língua portuguesa. 

 

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

curricular 

[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. 

[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.  

 [LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, blogs e redes sociais, diário de campo, ensino com 

pesquisa, estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, leitura 

textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção de 

materiais sobre a temática abordada, produção de texto, produção de material 

para intervenção na cidade. 

 

 

Recursos materiais necessários 

Salas amplas com mesas largas e painéis para disposição e exposição de 

material de pesquisa e em elaboração, computador com internet, TV com entrada 

HDMI, revistas, diversos tipos de papéis, pincéis e lápis, tesouras e cola. Acesso 

à biblioteca da escola.    

 

 



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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Apresentar os objetivos da eletiva propondo aos estudantes que tragam 

informações sobre o que conhecem do processo de publicação de livros e 

divulgação de textos literários. Exposição do histórico de literatura alternativa no 

Brasil e no mundo e métodos de produção neste modelo, propor que estudantes  

produzam material de forma alternativo, semelhante aos pesquisados e/ou 

apresentados, ou elaborem outras formas possíveis de forma artesanal e digital; 

A orientação para as atividades serão feitas no processo e a prática inicia logo 

após aos compartilhamentos de pesquisas e aulas expositiva, seguindo um 

cronograma elaborado com os estudantes que finaliza na exposição dos registros 

e conversa sobre os resultados (avaliação). 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Construção de diário de bordo com registros fotográficos dos processos e/ou 

filmagens.  

 

Referências 

Livro didático, livros de literatura em geral e internet (sites específicos 

relacionados às artes gráficas). 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

divinoclaudio@gmail.com 

Divino Claudio dos Santos 

CED 06 DO GAMA 

 

 
 


