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Rueda de lectura 

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 Estrangeira, 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. 

[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. 

[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. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 
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[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, leitura 

textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, mesa redonda, 

Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, produção de texto, sarau literário. 

 

Recursos materiais necessários 

Projetor; Computador; Internet; Quadro; Livro didático; Livros sobre temáticas 

afins. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Essa eletiva será composta de 36 aulas, ou um semestre. Sua fonte de pesquisa 

será matérias de relevância pública nos veículos de comunicação (exemplo: 

covid-19 ou aquecimento global). Para tal, é necessário um acompanhamento 

em noticiários ou veículos de grande circulação, de preferência em língua 

espanhola, mas sem privilegiar um ou outro, buscando uma pluralidade de 

opiniões. Assuntos como economia, política, esportes, regionalismo, etc. A 

unidade curricular vai atingir o objetivo, pois será capaz de propiciar aos jovens 

em tempo real um uso mais prático da língua. As atividades começarão com 

explicação da metodologia e uma escuta ativa dos gostos dos estudantes, em 

seguida vai haver uma busca, uma varredura pelos assuntos que estão em voga. 

Após essa busca, procuraremos um que seja apropriado em jornais de circulação 

no mundo hispano hablante e buscando diferenciar de acordo com as séries 

trazendo variedades. As atividades começarão de modo escalonado, cujo após 

a conceituação pelo professor, que haverá de mostrar o quão democrática pode 

e deve ser uma leitura. E que ela pode também ser coletiva e estimulada pela 

participação. Também pode se buscar elementos de leitura dramática ou teatral  

para incrementar o desempenho dos estudantes. As atividades serão mediadas 

pelo professor, que vai estar sempre ouvindo a participação de cada um, 

procurando estimular e desmistificar que o conhecimento seja uma via de mão 

única, primando pelo respeito mútuo e chamando os estudantes a um papel de 

escuta mútua. A participação dos estudantes será estimulada primeiro pelo 

exemplo e após buscarmos textos que possam falar de algo da realidade dos  
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jovens, as intervenções serão em tempo real e também de modo respeitoso, para 

que a dúvida de uma ali observada, possa suprir a dúvida do outro também. Essa 

eletiva vai funcionar com um misto de diagnóstico e intervenção, pois à medida 

que vemos as dificuldades apresentadas pelos estudantes, podemos também 

traçar estratégias em relação ao conteúdo que esteja deficitário demonstrado no 

desempenho dos mesmos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Resenhas, Resumos, Pesquisas em Jornais, Revistas ou Livros.  

 

Referências 

As referências serão jornais como Clarin, El Pais, BBC noticias, El Mundo, El 

Observador, Marca, etc. Também buscaremos revistas. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

rubensfigueiredo@edu.se.df.gov.br 

Rubens Ribeiro de Figueirêdo 

CED PAD/DF - PARANOÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


