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Quem conta um conto aprende um tanto

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, Língua Portuguesa

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.
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira,
abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a
multiplicidade de manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de
elaborar argumentos que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as
intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível,
ética e propositiva diante das diferentes linguagens.
[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.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[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.
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Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de
verificação das aprendizagens, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dissertação ou resumos, Ensino com pesquisa, Filmes e vídeos,
Produção de texto, Sala de aula invertida

Recursos materiais necessários

Datashow, textos, livros de literatura diversos, internet para pesquisa, material para
produção de cartaz, folder.

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

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A eletiva visa a participação do estudante desde os primeiros dias e aprofundamento
gradativo. O professor vai disponibilizar um roteiro para pesquisa e posterior debate em sala
de aula, num primeiro momento - módulo 1 - onde os alunos entrarão em contato com
diversos tipos de texto, abarcando as modalidades crônica, conto, poema, novela e
romance. Pesquisará sobre as escolas literárias e suas principais características, e a
influência desses períodos em nosso cotidiano. No módulo 2 o aluno pensará os textos lidos
e de que forma pode expressar sua visão de mundo. Essa etapa será a de produção textual,
focada principalmente na dissertação.

Estratégias de avaliação do estudante
Autoavaliação, pesquisa, produção de material, produção de textos, roda de leitura,
apresentação de Sarau Literário.

Referências
Revista de grande circulação Veja, Isto é, livros de literatura diversos como Jorge Amado,
Machado de Assis, Mario Quintana, Carlos Drummond de Andrade, autores estrangeiros.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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Lourival Ramos Figueiredo
CED VALE DO AMANHECER


