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Poéticas em Ação: fazendo gêneros

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

Língua Portuguesa

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[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.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.,
[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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões
considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Estudo de texto, Leitura
textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mapa conceitual, Oficinas
sobre o conteúdo abordado na aula, Produção de texto, Sarau literário

Recursos materiais necessários

- Seleção de textos literários de diversos gêneros, para estudo e análise;
- Seleção de vídeos e áudios de textos literários produzidos nas mais diversas mídias;
- material para oficina de escrita criativa e literária (pode ser em formato digital ou impresso)
- acesso a mídias de divulgação do material produzido
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Inicialmente, o estudante entrará em contato com os mais variados textos literários - desde
poemas curtos, concretistas, até trechos de contos ou romances. Após leitura e debate
sobre as características da forma e do conteúdo de cada um desses materiais - pensados,
inclusive, a partir da historiografia literária, se passará para as atividades de produção
poética. Em cada oficina, o estudante produzirá um gênero, que deverá ser lido e debatido
por todo o grupo, tendo a oportunidade de alteração e complementação da produção. Após
as oficinas, se passará para produção de um Manifesto Poético Coletivo - Poéticas em
Ação, que se trata de um texto coletivo de divulgação e relato das ações realizadas na
unidade. Por fim, tanto os textos individuais quanto o Manifesto será apresentado em um
Sarau Literário, também organizado pela própria turma.

Estratégias de avaliação do estudante
- participação ativa nas atividades de discussão e debate
- participação ativa na realização das produções textuais
- autoavaliação quanto à participação na unidade
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