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On the radio waves  ou nas ondas do rádio

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Educação Física, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

Duração da unidade curricular

Eletiva orientada (1 semestre): 2 créditos por semestre

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.
[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 de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Debates e/ou
discussões considerando a participação do estudante, Design thinking, Dinâmica de grupos,
Dramatização, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Estudo de
texto, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Grupo de verbalização e
de observação, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mesa
redonda, 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, Práticas laboratoriais, Produção de
texto, Role-play – desempenho de papéis, Utilização de plataforma digital, Utilização de
recursos audiovisuais (documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

1. Caixa de som
2. Mesa de som
3. Microfone
4. Datashow
5. Sala com isolamento acústico
6.    Computadores com internet disponível

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

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Haverá:
1. Levantamento histórico-bibliográfico
2. Aulas expositivas
3. Rodas de conversas
4. Criação de podcasts
5. Debates reflexivos
6. Investigação sobre a influência do Tiktok na múscia
7. Concurso para escolher o nome da rádio
8. Definição por parte dos alunos acerca dos programas que serão abordados.
9. A programação será feita pelo aluno com toda tutoria do professor.
10. Refletir sobre a conveniência de explorarmos na rádio as temáticas a seguir:
• Mensagens de digital influencer sobre temáticas variadas
• Mensagens de acolhida na escola
• Pedidos de música
• Tradução de música
• oferecimento de músicas a colegas
• Mensagens em datas comemorativas
• Homenagens
• Entrevistas
• Apresentação de Talentos
• Narração de jogos
• Declamação de poemas
• Apresentação de novela no rádio
• Contação de piadas/histórias

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliações reflexivas, formativas e dialógicas.
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