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Rede de mentiras, Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, Somos
mais que um algoritmo (em discussão)

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, Educação Física, Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa

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

[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

- Pesquisa e leitura de notícias, reportagens, textos expositivos sobre temas atuais; - Análise
crítica de informações em diferentes suportes e plataformas digitais; - Debates.

Recursos materiais necessários

- Textos com função informativa presentes em blogs, videoblogs, nas redes sociais, jornais,
etc;
- Celulares, computadores, projetor, internet

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

Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

- Pesquisa e leitura de notícias, reportagens, textos expositivos sobre temas atuais;
- Análise crítica de informações em diferentes suportes e plataformas digitais;
- Debates.

Estratégias de avaliação do estudante
- Observação e acompanhamento
- Produção de portifólio/ blog/ podcast
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- Instituto Palavra Aberta – Quando o jornalismo encontra a sala de aula, disponível em
https://www.palavraaberta.org.br/artigo/quando-o-jornalismo-encontra-a-sala-de-aula
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