
Literatura relacionada aos direitos humanos 

 

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 

História, língua portuguesa, sociologia. 

 

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

curricular 

[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. 

[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. 

 [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. 

 [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, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, leitura textual de gêneros e temas 

diversos em sala ou na biblioteca, produção de materiais sobre a temática 

abordada, produção de texto, sarau literário 

 

Recursos materiais necessários 

Livros, projetor e cópias. 

 

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

Mediação e intervenção sociocultural 

 

 



Estratégias de aprendizagem do estudante 

Prática textual, debates e grupos de discussão. 

 

Referências 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas;  

CF 1998 - Constituição Federal de 1988. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

fernanda.hottum@gmail.com 

Fernanda Hottum Rodrigues Ambrozio 

CED 02 DO GUARÁ 

 

 

 

 

 

 


