
Literatura sob o olhar sociopolítico 

 

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 

Filosofia, língua portuguesa e sociologia 

 

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; 

[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 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, 

debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, resolução 

de exercícios, revisão das aprendizagens, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Aula expositiva dialogada, leitura orientada de textos, data show, computador e 

vídeos. 

 

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

Investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. 

 

Detalhamento da unidade curricular eletiva orientada 

Aulas expositivas dialogadas; discussões; estudos dirigidos, resumos; produções 

textuais; atividades práticas; pesquisas; projeção de filmes e resolução de 

questões. O professor aprofundará o estudo da literatura em consonância com 

aspectos sociopolíticos, associando-os sempre à realidade dos alunos e do meio 

em que vivem. 

 

Estratégias de aprendizagem 

Participação nas atividades, realização de pesquisa, apresentação das ideias em 

rodas de conversa e apresentação do trabalho na culminância. 
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