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O que é o certo a se fazer?

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

Filosofia

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.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Diário de campo,
Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Estudo de
caso, Estudo dirigido, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo,
Portfólio, Projeto de pesquisa, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

sala de aula, quadro, Datashow, fotocópias, acesso à internet e vídeos em streaming

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local,
regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se
criticamente com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.

Estratégias de avaliação do estudante
Debates em sala; construção argumentativa oral e textual;
Estratégias de avaliação do estudante
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