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Redação em ação
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, Arte: teatro, Educação Física, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

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

[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.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Dissertação ou resumos,
Dramatização, Estudo de texto, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos
lúdicos e interativos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca,
Produção de texto, Revisão das aprendizagens, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show).
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Recursos materiais necessários

- Sala de aula;
- Celular;
- Mídias audiovisuais;
- Datashow;
- Cópias de textos variados;
- Livros literários;
- Folha padrão para redação.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Os objetivos serão alcançados considerando o planejamento, execução e avaliação
formativa. As atividades serão realizadas sob a orientação e auxílio do professor, de forma
coletiva e individual. E, os estudantes participarão ativamente em cada aula ministrada.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será realizada de forma processual e contínua, através de observações e

registros diários, mediante ao envolvimento dos alunos nas ações propostas. Em cada
prática de redação elaborada pelo aluno, o professor irá avaliar a característica que o
gênero deverá seguir, como a ortografia, divisão de parágrafos, estética da escrita, o tema a
ser descrito, a coerência e a coesão que deve haver para que o texto tenha sentido e o
conjunto em um todo, e dessa forma, possa garantir o bom desenvolvimento textual do
aluno.
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