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Práticas corporais

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

Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro

Duração da unidade curricular

Eletiva orientada (1 semestre): 2 créditos por semestre

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.

Estratégia de aprendizagem

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates
e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos,
Dramatização, Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, Filmes e vídeos, Grupo de
verbalização e de observação, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na
biblioteca, Produção de texto, Teatro ao ar livre.

Recursos materiais necessários

Ter um espaço amplo com música e alunos com vontade de fazer.

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

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

Serão feitos exercícios de técnicas de expressão teatral com o intuito de desenvolver os
alunos e diminuir a timidez. Trazer músicas atuais que os alunos gostem. Se os alunos
estiverem motivados irão ter o prazer de fazer as atividades.
Começaremos de preferência no início do ano letivo.
O professor será o gerenciador das atividades, porém contará com alguns alunos que se
mostrarem mais interessados.
A participação dos alunos será logo no início do projeto.

Estratégias de avaliação do estudante
O estudante será avaliado através de uma atividade sobre expressão corporal, bem como
com a própria prática.

Referências
https://www.youtube.com/results?search_query=isabela+duncan
https://www.google.com/search?q=express%C3%A3o+corporal+na+arte&rlz=1C1GCEA_en
BR884BR893&oq=expressao+corporal&aqs=chrome.3.69i57j0i512l9.6263j1j7&sourceid=chr
ome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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