
O estudo em quadrinhos 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Língua Estrangeira. 

 

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. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[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. 

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse individual 

e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de 

iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando 

a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 

 

Estratégia de Aprendizagem 

Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de 

grupos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, grupo de verbalização 

e de observação, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, espaços abertos, 

philips 66, produção de materiais sobre a temática abordada, sala de aula invertida, 

utilização de plataforma digital e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

 



Recursos Materiais Necessários 

Data show, textos, aplicativos de edição, material audiovisual. 

 

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

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Leitura, interpretação, roda de conversa, análise da relevância do texto, 

levantamento dos aspectos sociais do texto, produção de resumo, estudo do gênero 

quadrinhos, criação e produção de quadrinhos. 

 

Estratégias de Avaliação do Estudante 

Análise do processo de estudo, criação e apresentação ao público. 

 

Referências 

Aplicativos de edição: Pixton, Storyboard That, Go Animate, entre outros. 

Textos literários e não literários. 

 

Responsável pela Eletiva/ Trilha de Aprendizagem 

monica.daduch@edu.se.df.gov.br 

Monica Patricia Daduch 

CEM 414 DE SAMAMBAIA 

 


