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Redação nota mil

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: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Geografia, História,
Língua Portuguesa, Sociologia

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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões considerando a participação do
estudante, Dissertação ou resumos, Elaboração de fichamento, Estudo de texto, Filmes e
vídeos, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, Leitura textual de
gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Palestra e/ou mesa redonda e/ou
entrevista, Portfólio, Produção de texto, Sala de aula invertida, Tempestade cerebral
(Brainstorming), Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Datashow;
Livros;
Revistas;
Jornais;
Textos impressos;
Cadernos para registros;
Pastas catálogo;
Material audiovisual (documentários, vídeos e filmes).

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

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

O curso será dividido em blocos. No primeiro bloco, é importante apresentar o gênero textual
dissertativo-argumentativo e o gênero textual dissertativo-expositivo, trabalhando com
diferentes materiais (revistas, jornais e redações nota mil do Enem). No segundo bloco, será
realizada uma exposição sobre os cinco critérios de avaliação da redação do Enem. No
terceiro bloco, serão efetuadas leituras, debates e Júris simulados sobre assuntos diversos
com produção de resumos, fichamentos e elaboração de redações, concomitantemente,
todo material elaborado, corrigido e reescrito pelo discente deverá constar no portfólio para
que o estudante acompanhe seu processo de escrita, observe suas dificuldades,
potencialidades e evolução.

Estratégias de avaliação do estudante
O discente será avaliado a partir dos seguintes critérios: assiduidade, participação nas
aulas, cumprimento dos prazos estipulados, produções textuais e elaboração do portfólio. Ao
final do semestre, os estudantes farão uma avaliação do curso e uma autoavaliação do
processo de escrita.
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