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Projeto de Redação

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, Educação Profissional e Técnica

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

[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.
[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

Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Diário
de campo, Dissertação ou resumos, Elaboração de fichamento, Leitura textual de gêneros e
temas diversos em sala ou na biblioteca, Produção de texto

Recursos materiais necessários

Livros, textos, material em folha, cadernos para registros
e diário de textos.
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Focar na interpretação, argumentação e coesão na escrita. As produções textuais ajudarão
o estudante a dirigir a atenção aos pontos essenciais da questão trabalhada, além de
auxiliá-lo a ter um pensamento lógico-argumentativo na produção de texto. O
desenvolvimento de todas as etapas do projeto estará centrado, não apenas no resultado
(textos produzidos), mas também no processo como um todo. Isso significa que será
desenvolvida toda a reflexão necessária para que os estudantes compreendam os
elementos que interferem no resultado do texto, bem como na habilidade crítica como
leitores dos seus próprios textos, com o objetivo de serem capazes de se autoavaliar.

Estratégias de avaliação do estudante
As avaliações serão feitas semanalmente, por meio dos diários de textos, e quinzenalmente,
por meio das produções de texto. Além disso, durante as aulas será avaliada a capacidade
de oralidade por meio dos debates e das apresentações orais. O diário de textos
compreende uma coletânea de considerações individuais dos estudantes e
questionamentos relacionados aos textos lidos que serão discutidos sempre no início das
aulas posteriores à leitura. As produções têm foco na avaliação do desenvolvimento das
habilidades necessárias para a produção de texto, como: domínio da norma padrão da
língua, capacidade de argumentação, aspectos macroestruturais e microestruturais, entre
outras. Ao final do semestre, os estudantes também farão uma avaliação do curso, uma
autoavaliação do desenvolvimento e evolução, bem como sugestões para o aprimoramento
contínuo dos trabalhos desenvolvidos.
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