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Literatura e outras artes

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, 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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Exposições/excursões e visitas, Produção de texto, Sarau
literário

Recursos materiais necessários

fotocópias e materiais específicos da linguagem artística a ser trabalhada

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Inicialmente, ocorre o processo de leitura de pequenos textos (contos e poesias, por
exemplo); conversa sobre o texto; processo de escrita criativa, baseado no tema levantado
durante a conversa; produção de um trabalho artístico, podendo ser de várias linguagens
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diferentes, como desenho, pintura, colagem, fotografia, performance, audiovisual, etc.;
existindo assim, várias possibilidades de produto final, como festival de vídeos, exposição,
produção de um livro ilustrado.

Estratégias de avaliação do estudante
No momento da escolha da produção de um trabalho artístico será escolhido o trabalho a
ser apresentado para avaliação, por exemplo: produzir um vídeo para o festival de vídeos;
produzir um desenho, pintura, gravura, performance, fotografia etc para exposição, produção
de um livro ilustrado.

Referências
Tertúlia Literária Dialógica - teoria e prática (Jane Christina Pereira e Ana Paula Santiago); O
caminho do artista (Julia Cameron);

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

jasciany.cunha@edu.se.df.gov.br
Jasciany Nobre da Cunha
CEMTN - TAGUATINGA


