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Tece a Trama

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Educação
Profissional e Técnica

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, História, Língua
Portuguesa, Sociologia, Educação Profissional e Técnica

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

[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.
[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

Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões
considerando a participação do estudante, Design thinking, Dinâmica de grupos, Ensino
híbrido, Entrevistas, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca,
Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Sala de aula
invertida, Tempestade cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital, Utilização de
recursos audiovisuais (documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Apresentação de slides; notebook, impressos; vídeos; computador; internet; projetor,
documentários; textos publicitários e outras comunicações para redes sociais variadas;
filmes e séries; aplicativos para celular; acesso à internet wi-fi, aplicativos e programas de
edição de imagens, áudio e de vídeo; Espaços virtuais de aprendizagem na Plataforma
Google Classroom, nos aplicativos Jamboard; Chat Google e site de edição de materiais
CANVA.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Utilizam-se comunicações, em linguagens diversas, sobre temas motivadores, como apoio
ou estímulo às discussões e criações textuais, em língua portuguesa e estrangeira; Além
disso, obras artísticas são exploradas para fruição e sensibilização dos estudantes e a
produção de mídias artísticas diversas são estimuladas a fim de que a parte de design
complemente o conteúdo.
As Ciências Humanas e Sociais são trabalhadas na observação dos aspectos sociais,
culturais, econômicos e políticos que são mobilizados em textos de marketing e
comunicação social; também ao elaborar instrumentos de mapeamento de experiências do
público alvo para as comunicações observando como dados demográficos e
comportamentais, entre outros, são articulados nos padrões de consumo, desejos e dores
explorados pelo Marketing e pela comunicação centrada no público. Além de propor a
reflexão e o constante questionamento sobre temas universais aos homens como a ética, o
trabalho, a responsabilidade;  a educação; saúde; a vida em comunidade.
◻ Processos Criativos - elaboração de textos autorais, em variados gêneros, sobre assuntos
diversos como desafio à criatividade, unindo diversas áreas do conhecimento,
intertextualizando referências como ferramenta de expansão da leitura de mundo;
Estimulando os (as) estudantes a encontrarem soluções inovadoras para seus projetos
pessoais e em grupo, atendo a critérios de conteúdo, formatação; abordagem e design.
◻ Mediação e Intervenção Sociocultural: Leitura, discussão e elaboração de propostas de
intervenção social aos problemas e às questões sociais que embasam as reflexões;
capacitação e aprofundamento das habilidades de leitura e escrita que possibilitam uma
intervenção sociocultural direta quando se torna a ferramenta de possibilidade de ascensão
social quando possibilita aos estudantes o acesso à universidade e ao mercado de trabalho.
◻ Empreendedorismo – abordagem com propostas de estudos e pesquisas que estimulem a
autonomia pela vivência de organização de trabalho em equipes, similar às agências de
comunicação, aproximando os estudantes do trabalho coletivo, segmentado, com
cronograma , com noção de uma proposta unificada maior, estimulando a pró-atividade e o
trabalho em equipe de forma profissional. Além de aproximá-los de uma área de atuação
profissional :  Comunicação para Redes Sociais.
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Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação formativa e culminância (criação, publicação de conteúdo em rede social, como
Instagram, ou sites). Durante o processo atividades como aulas híbridas ou presenciais com
práticas de laboratório; atividades de produção individual por formulários ou documentos de
texto; roda de conversas; pesquisas; elaboração, edição, aplicação de pesquisas: coleta e
análise de dados; Produções textuais coletivas; trabalho em grupo por frentes de trabalho.
Roteiro; Chat; Fórum de discussão; vídeo; gravação de áudios; produções textuais variadas;
estudo de textos; músicas, fotografias; pesquisa são estratégias que podem ser utilizadas
para possibilitar uma avaliação que atenda mais as áreas de interesse e habilidades dos
estudantes.
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