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Publicidade e marketing: Análise crítica e produção

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: artes visuais, Educação Física, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

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.
[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.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou
discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Dramatização,
Ensino com pesquisa, Ensino híbrido, Entrevistas, Estudo de caso, Filmes e vídeos,
Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Práticas esportivas envolvendo a temática em
estudo, Práticas laboratoriais, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção
de texto, Projeto de pesquisa, Resolução de exercícios, Seminário sobre temáticas em
estudo, Solução de problemas, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Folders, flyers e vídeos de publicidade, propagandas e mídias em geral. Datashow ou
televisão, computadores e/ou celulares com acesso à internet. Redes sociais e mídias
sociais. Laboratório de informática.
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1. Desenvolvendo a criatividade do aluno por meio de projetos publicitários.
2. Para iniciar o projeto, apresentar campanhas publicitárias e um resgate histórico sobre o
desenvolvimento da publicidade.
3. O projeto irá desenvolver atividades de debates, por meio da leitura e discussão de
propagandas, vídeos promocionais, vinculados em redes sociais e mídias diversas.
4. Em todo o momento de preparação do projeto o aluno estará engajado com o início,
desenvolvimento e conclusão do projeto. Ao final do semestre, será realizado um evento de
encerramento do projeto com uma mostra do trabalho para a comunidade escolar.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será processual e terá como instrumentos avaliativos: a observação da
participação e interesse dos estudantes nas aulas e atividades propostas, a realização do
projeto final, o envolvimento na preparação e execução da mostra e auto avaliação.
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