
Modernismo: das fases as faces 

 

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 

Arte: Artes Visuais, Arte: Dança, Arte: Música, Arte: Teatro, Educação Física, Língua 

Estrangeira e Língua Portuguesa. 

 

Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a unidade curricular 

[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. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou dialogada, 

aulas orientadas, blogs e redes sociais, dinâmica de grupos, dramatização, estudo 

de texto, estudo dirigido, filmes e vídeos, leitura textual de gêneros e temas diversos 

em sala ou na biblioteca, painel, portfólio, produção de texto, sarau literário e teatro 

ao ar livre. 

 

Recursos materiais necessários 

Datashow, quadro, computador. 

 

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

Processos Criativos. 

 

Detalhamento da unidade curricular eletiva orientada 

As atividades terão início com a apresentação do conteúdo, proposta de pesquisa 

sobre os autores, leitura, debates, proposta de vídeos/filmes/documentários sobre o 

conteúdo e pesquisa de músicas e apresentação das atividades/ teatro/ dança e 

produção textual. 

 

Referências 

Obras: Macunaíma, Grande Sertão Veredas, Vidas Secas. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

Ana Paula Rodrigues de Morais hannamorais10@gmail.com   
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