
O Eu Negro - Desmistificando a origem do povo brasileiro 

 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e Suas Tecnologias, Matemática e Suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

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

Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Sociologia 

 

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. 

[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. 

[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, Aula expositiva e/ou 

dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, Dissertação ou resumos, Dramatização, Ensino com 

pesquisa, Entrevistas, Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Leitura 

textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Lista de discussão 

por meios digitais, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou 

dispositivos móveis utilizando sites, Práticas esportivas envolvendo a temática 

em estudo, Produção de texto, Teatro ao ar livre, Utilização de plataforma digital, 

Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Acesso à internet, computadores (laboratório informática), recursos áudio 

visuais, livros (biblioteca), projetores de vídeo (data show), caixas de som, 

auditório e sala de ginástica.     



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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A metodologia se fundamentará dentro de um contexto progressista da 

educação, onde se proporcionará situações didáticas centradas na 

ação/reflexão/ação no estímulo a criticidade e na resolução de problemas que 

possibilitem os estudantes a pensarem na questão de forma ética.  Para tanto, 

os materiais de trabalho serão escolhidos a partir da realidade dos estudantes 

para que possam tecer relações entre os conteúdos trabalhados e o seu 

cotidiano. O desenvolvimento das atividades enfatizará a leitura e a discussão de 

textos, vídeos, o debate de ideias e a produção final de outros textos utilizando 

linguagens variadas, incorporando novas ideias e valores étnicos, bem como a 

utilização correta dos códigos linguísticos. O estudo da literatura afro-brasileira, 

da religiosidade afro, da história do neocolonialismo na África e da luta de seu 

povo permearão a eletiva, procurando mostrar aos estudantes a inter-relação 

entre os conteúdos e a realidade, para que possam compreender a relevância do 

despertar de consciência cultural, reafirmando a exaltação dos aspectos étnicos, 

sociais e culturais como agentes formadores da cultura brasileira. Ações 

pedagógicas: Pesquisas de fatos históricos; Dramatizações; Estudo sobre a 

capoeira; Apresentação de uma roda de capoeira; Estudo sobre a literatura afro-

brasileira; Interpretação artística de obras e produção de textos autorais; 

Pesquisa de letras de músicas que aborde a temática e posterior elaboração de 

textos que evidenciem a importância da cultura afro-brasileira; Produção de 

vídeos, podcast, cartazes, página na web. Produto Final: Mostra Cultural da 

Valorização da Cultura Negra. 

 

Estratégias de Avaliação do Estudante 

Observação da participação ativa dos estudantes, mostrando-nos interesse e 

disposição no desenvolvimento da atividades propostas, análise dos relatórios 

orais e escritos ao final de cada tema trabalhado, acompanhamento e análise 

dos exercícios e atividades em sala de aula, observação na leitura e discussão 

de textos, apresentação de seminários, dramatizações, exposição dos trabalhos 

em murais, vídeos, podcasts, páginas na web ou qualquer outro tipo de produção.  
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