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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: teatro, 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.
[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.
[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, 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,
Dramatização, Elaboração de fichamento, Estudo de texto, Estudo dirigido,
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Exposições/excursões e visitas, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca, Produção de texto, Sarau literário

Recursos materiais necessários

Notebook, data show, TV, carteira, mesas, acesso à internet, dentre outros.

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

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Levantamento das principais questões sociais a que estão expostas os alunos em seus
espaços e convívio; estudo da obra "Vidas Secas" produzindo textos narrativos,
apresentação artística e corporal e peças teatrais.

Estratégias de avaliação do estudante
Será utilizada metodologia de aulas expositivas, leitura, produção de textos narrativos,
dramatizações, rodas de conversa, interação entre professor e aluno por meio de debates,
organização de grupos, bem como culminância da eletiva.

Referências
Vidas Secas de Graciliano Ramos. Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

cedpipiripau2.planaltina@edu.se.df.gov.br
Orlei Rofino de Oliveira
CED Pipiripau II


