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Partindo do pensar para a ação: sendo protagonista de um enredo
social em evidência

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

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Língua Estrangeira,
Língua Portuguesa, 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.
[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.
[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.
[LGG07IF]Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por

meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.

Estratégia de aprendizagem

Avaliação 360, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais,
Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos,
Dissertação ou resumos, Dramatização, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos,
Ensino híbrido, Entrevistas, Estudo de texto, Filmes e vídeos, Júri simulado e/ou esquete
e/ou teatro sobre temáticas em estudo, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala
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ou na biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, Mesa redonda, Oficinas sobre o
conteúdo abordado na aula, Painel

Recursos materiais necessários

Dispositivos com acesso à internet, Datashow e equipamentos de som (Microfone,
caixas-de-som) – acervo impresso e digital como fonte de material de pesquisa, livros
didáticos, sala de aula, biblioteca, pátio escolar e auditório, cartolina, folhas de papel A-4,
pinceis coloridos.

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

SUGESTÕES DIDÁTICAS:
Marcar reunião geral para apresentação da eletiva aos alunos.
Listar nomes dos interessados em participar e propor uma reunião para apresentação mais
detalhada e execução do projeto.
Primeira linha de discussão e reflexão:
➔ Como posso ser um agente de transformação em minha escola e comunidade?
➔ Qual a importância de falar, escrever e se expressar bem?
➔ Como posso, de maneira ética, reivindicar direitos?
➔ Como a Arte, a Literatura, a Filosofia, a Sociologia, a História e a Geografia podem
influenciar de maneira positiva a vida em sociedade?
➔ Como envolver a língua portuguesa e a língua inglesa em um processo investigativo da
comunicação?
➔ Qual a importância dos veículos de comunicação nesta sociedade pós-moderna?
➔ E a Rádio Escola, qual o seu papel na construção de ideais estudantis?
Momento da ação:
Entender o que é uma linha editorial e buscar identificar temas centrais, de interesse
coletivo, para o desenvolvimento de material de debate, assuntos para a rádio,
apresentação musical ou teatro e linha editorial para textos dissertativos.
ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO
1º ETAPA
Definir diretrizes – Orientados por um professor, os estudantes organizam uma reunião com
todos os envolvidos, inclusive, coordenação pedagógica e demais professores envolvidos
nesta eletiva. Nesta ocasião, elegem-se as equipes de trabalhos e também já se definem os
alunos coordenadores. (O critério para a escolha desses alunos coordenadores deve estar
pautado em: que estes alunos tenham disponibilidade de tempo e vontade para aperfeiçoar
suas habilidades de liderança, que encontrem o apoio dos demais alunos, estejam dispostos
às tomadas de decisão que implica em liderar as reuniões, manter contato com a
coordenação escolar e com todos os professores envolvidos, e não medir esforços para
ajudar e incentivar a toda sua equipe para o melhor desempenho de todos)
2º ETAPA
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Nesta etapa, busca se definir todas as demais ações, a partir de uma Linha Editorial que
trará a temática central a ser, investigada, discutida, trabalhada e apresentada.
Após essa definição, passa-se, então ao processo de organização e divisão de tarefas,
dividindo-as entre às áreas do conhecimento, mas sempre observando que todas as ações
devem seguir a mesma linha de pensamento proposto pelo editorial. Nesse processo, serão
também definidos, as apresentações musicais, teatrais ou artísticas por meio de cartazes ou
outros meios, a linha de programação para a rádio escola e gravação de vídeos para o
vídeo-blog.
3º ETAPA
Realizar levantamento da infraestrutura e das possibilidades viáveis para a execução do
projeto. Nesse ponto, o mais complicado é onde seria possível ser instalado o estúdio para
gravações e apresentações ao vivo na rádio escola – Para esse fim, é possível utilizar os
equipamentos já existentes na escola - como caixas de som, computador e microfone. O
ideal é que se disponha de uma sala exclusiva para esse fim, mas também é possível que
as apresentações sejam feitas no pátio ou quadra escolar.
4º ETAPA
Da realização e execução do projeto:
Agora é o momento de unir forças, envolver outros alunos. É muito importante que o grupo
de alunos coordenadores tenham bastante carisma para fazer o convite aos demais alunos
já listados no projeto para que estes participem de acordo com os interesses particulares.
Mas é muito importante a participação dos professores nessa etapa para que as equipes de
trabalho sejam organizadas atendendo da melhor maneira possível o bom andamento do
projeto. Nesse ponto, as disciplinas envolvidas, Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Filosofia, Arte, Sociologia, Geografia e História têm papel fundamental na escolha da
primeira temática ou editorial a ser trabalhado.
5ª ETAPA
Hora do TRABALHO e AÇÃO
Chegou o momento de definir a primeira linha editorial. Escolhe-se, portanto, um tema
centralizador que irá nortear todas as demais ações. Para cada tema editorial, define-se o
número de aulas necessários para sua investigação, análise e preparação do conteúdo a ser
apresentado. Aqui também se delimitam os caminhos a ser percorridos em relação às
propostas da rádio, das apresentações musicais, teatrais ou artísticas, debates e/ou outros.
Para a rádio, pode ser também um programa de entrevista ou documentário que poderá ser
também gravado em vídeo para o vídeo-blog.
O tempo destinado em aulas pode ser pensado da seguinte maneira:
1. Apresentação da eletiva para os alunos em geral: em torno de 1 hora que pode ser no
pátio da escola
Para as etapas:
1º ETAPA: Duas a quatro aulas
2º ETAPA: Em torno de uma semana
3º ETAPA: Uma ou duas aulas
4º ETAPA: Duas aulas
5º ETAPA: A partir dessa etapa será de acordo com a temática ou linha editorial de pesquisa
a ser seguida, pois durante todo o processo desta eletiva mais de uma linha editorial será
trabalhada, e somente a ser concluída uma, segue-se a outra, de modo que é meio
imprevisível determinar tempo para cada linha temática, isso deve ocorrer de acordo com a
própria dinâmica do trabalho desenvolvido.
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Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será processual e formativa, de modo que o processo se dará em todo o
desenvolvimento desta eletiva, de maneira que sejam contemplados os eixos estruturantes
programados ao longo da unidade curricular. Nesses termos, estão elencados as produções
de pesquisas, manuscritos, apresentações gravadas, debates públicos envolvendo
temáticas de pontos de vista diversificados e orientados por áreas específicas do
conhecimento, bem como encenações teatrais, musicais ou artísticas envolvendo diferentes
gêneros discursivos e o uso da língua portuguesa em situações formais e informais e
também o uso da língua inglesa em apresentações ao vivo na rádio escola.
Nessa proposta de avaliação, busca-se também contemplar:
Que efeitos positivos as mensagens apresentadas causaram a toda a equipe de trabalho,
bem como a toda a comunidade escolar;
A contextualização das temáticas editoriais em todos os eventos apresentados;
A interligação das etapas e a organização proposta pelos participantes diretos
A produção textual se tem caráter autoral e não se limitou a cópias
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