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Lendo a vida: leitura, expressividade e tecnologia

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Educação Física, Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa

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.
[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.
[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, Blogs e redes sociais, Dramatização,
Entrevistas, Exposições/excursões e visitas, Leitura textual de gêneros e temas diversos em
sala ou na biblioteca, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis
utilizando sites, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Sarau literário, Solução de
problemas, Teatro ao ar livre, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show), EXPOSIÇÃO MUSICAL, POÉTICA, DANÇA E
AUDIOVISUAL.
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Recursos materiais necessários

Obras literárias, sistema de transmissão de áudio e vídeo, computadores, aulas expositivas
com material impresso, cartolinas, tnt's, palco para apresentações, figurinos, cenários, tintas
guaches, etc.
MATERIAIS QUE OS ALUNOS PRECISAM TER: materiais didáticos- régua, lápis,
colas,maquiagem teatral, celulares, etc.

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Para atingir o objetivo será necessário desenvolver no aluno a autoestima e o gosto pela
leitura.As atividades terão início com a exposição da obra de Graciliano Ramos- Vidas
Secas. As mesmas serão coordenadas pela equipe de professores das áreas de Linguagens
e suas Tecnologias. A participação do aluno ocorrerá durante todo o processo de
construção da Eletiva  e o mesmo  estiver inserido no contexto escolar.

Estratégias de avaliação do estudante
Leitura da obra " Vidas Secas"- Graciliano Ramos;
produção textual;
Apresentação teatral;
Exposição musical, poética, dança e audiovisual;
Criação de redes sociais para publicação das apresentações.

Referências
Obra : Vidas Secas- Graciliano Ramos
Filme : Vidas Secas

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

www.hagathasjam@gmail.com
VERA RODRIGUES BSARBOSA
Outros (Instituições Parceiras)


