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Práticas de leitura e escrita

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, Educação Profissional e Técnica

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, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Ensino com pesquisa, Produção de materiais sobre a temática
abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Sarau literário, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Diversos textos e livros de diferentes linguagens

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

Criar projetos que incentivem a leitura e produção textuais, incentivar a praticar a leitura e
produzir textos de diferentes linguagens, desde um currículo até uma dissertação. As
atividades serão orientadas e gerenciadas a cada produção de texto e interpretação

Estratégias de avaliação do estudante
A cada produção textual

Referências
http://www.ecofuturo.org.br/biblioteca-virtual/

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

sandra17erica@gmail.com
Sandra Érika dos Santos Donizete Vieira
CED 06 DO GAMA


