
Marias: a mulher e os direitos humanos na literatura 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

 

Componentes curriculares relacionados 

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. 

[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. 

 [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. 

 [LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por 

meio de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, ensino com 

pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, estudo dirigido, filmes e 

vídeos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, 

mesa redonda, produção de texto, utilização de plataforma digital, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 



Recursos materiais necessários 

Sala de aula ambiente; ferramentas da plataforma Google sala de aula; internet; 

vídeos; músicas; textos; redes sociais; pincel para quadro branco; quadro branco; 

projetor; caixa de som e computador. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação, Intervenção 

Sociocultural e Empreendedorismo. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido abrange oficinas de leitura, sessões 

de debates a  partir de temas que emergiram das leituras e que foram 

aprofundados por meio de pesquisa bibliográfica, estudos dirigidos, leitura 

analítica e crítica de leis, produção de textos dissertativos para sistematização 

de opiniões e exposição de pontos de vista, exibição de vídeos que corroboram 

com as discussões propostas, produção de podcasts, blogs e perfis de discussão 

em redes sociais e análise de campanhas educativas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante 

mediante a observação da participação e da performance dos estudantes nas 

atividades de pesquisa, de estudos dirigidos, nos debates, na produção textual 

dissertativa e na produção de material midiático de exposição de discussões. 

A partir dos resultados das atividades em sala de aula, o docente responsável 

buscará identificar os objetivos de aprendizagem não desenvolvidos por cada 

estudante, compreender suas dificuldades de aprendizagem, bem como as 

dificuldades de interpretação e leitura, para propor novos instrumentos 

pedagógicos que possibilitem resgatar os objetivos de aprendizagem não 

alcançados, oportunizando que atividades sejam refeitas e definindo novos 

prazos maiores para o cumprimento das atividades. Desta forma, aos estudantes 

que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro momento 

das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 

refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou 

ainda, na insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma 

atividade diferente será atribuída para recuperação destes objetivos durante o 

curso da eletiva orientada. Serão também oportunizadas atividades de 

reagrupamento com a mediação de estudantes com maior facilidade de 

aprendizagem. 

 

Referências 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - UNICEF. Obras indicadas para 

leitura pelo docente responsável. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

alessandro.braga@edu.se.df.gov.br 

Alessandro Eloy Braga 

CED 03 DO GUARÁ 


