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Redação oficial na prática profissional
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 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.
[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.
[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

Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as
aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação
do estudante, Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos
grupos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Mapa
conceitual, Portfólio, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto,
Resolução de exercícios
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Recursos materiais necessários

Livro ou apostila sobre redação oficial, caderno, lápis, caneta azul ou preta e borracha.

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

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1- Atingirá o objetivo , por meio das pesquisas , regras e criação textual de cada tópico da
redação oficial.
2- Estudo de todos os tipos de documentos , bem como suas regras, conceitos e tipos.
3- Por meio de atividades direcionadas a cada tema.
4- A participação será contínua.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será contínua e por produção de propostas .
Estratégias de avaliação do estudante
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