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Se Liga nas Linguagens

ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Experimenta Atuar!

Ação política: sugerir, justificar, ramitar e grafitar. Esporte é só
entretenimento? A ação artística de encenar o texto teatro, de
extrair arte de sons e de coreografar a dança popular. Divulgar
os saberes: síntese da ciência, performances artísticas e festivais
de cultura popular. Identificar e se prevenir contra a
desinformação. Acompanhar competições esportivas e o roteiro
cultural por meio de jornalismo especializado.

Experimenta Enxergar!

Vida profissional, mercado de trabalho e planejamento de carreira.
Abordagens e estereótipos jornalísticos para a cultura juvenil.
Mídia plural e equilíbrio de fontes. Arte vasta, identidade múltipla;
diversidade racial e cultural. Representatividade no esporte e nas
telenovelas. Consciência crítica e curadoria de informações.

Experimenta se Situar!

Experimenta Dialogar!

Reconhecer-se no mundo e a relação com a alteridade. Usos da
língua, esporte e arte como posição e ação política. Relacionarse com o novo: literatura do século XXI, estética e movimento
nos esportes radicais e o corpo contemporâneo nas artes. A
curadoria, a criação e a exibição como expressões de si no
mundo.

A experiência de produção dialógica na vida pública, artística,
jornalístico-midiática e produção do conhecimento. Reconhecer
direitos universais, a arte construída na relação com um outro,
produzir coletivamente o conhecimento e transmitir
midiaticamente.

Experimenta Pertencer!

Experimenta Compartilhar!

Participação política fora das eleições: transparência e zeladoria
municipal; rap e manguebeat; esporte no bairro. Ser jovem e
nossas histórias de vida; autorrepresentação e projeção em
público; exercitar-se para ter saúde. Falar sobre a finitude e a
elaboração do luto. Encenar o fins de ciclos; releituras. Pesquisa e
técnicas de estudo, a biblioteca cultur e história do esporte.

O ato de compartilhar como instrumento de engajamento:
consciência de si e do outro. A multissemiótica no compartilhar
contemporâneo e o debate ético. Compartilhar lutas políticas e
identidades nas artes e nos esportes. A construção compartilhada
do conhecimento e sua mutabilidade crítica.
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ATUAR! VOL.#1

Arte na rua

Cultura popular

Festival

experiência
Divulgar Saberes

Artigo
Infográfico

experiência
Política

Muralismo

Esporte: entretenimento x política
Projeto de lei

Divulgação Científica

Vídeo-aula

Grafite

Democracia

playlist comentada

Campanha de conscientização
Emitir parecer e debater

ATUAR! (vol.#1)
Resenha crítica

Jornalismo Cultural

Sinopse, release e ficha técnica
Basquetebol em cadeira de rodas
Classificação funcional

Música experimentalista

Arte nos sons

Tropicalismo
Adioteca

Competições Esportivas

experiência
Crítica

experiência
Artística

Dança popular

Pós-verdade
Os algoritmos e as bolhas
Chacagem de fatos

Texto teatral

Desinformação

Frevo
Coreografias
Tragédia e comédias
Encenação

Artigo de opinião
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Esporte inclusivo
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ENXERGAR! VOL.#2

Passinho

Cultura juvenil

Orquestração

Música Profissional

Improvisação

Trilha sonora

Artes marciais

Futebolista

Atleta profissional
Portfólio

Cobertura midiática

experiência
Jornalística

experiência
Profissional

Estereótipos

Luta de MMA
Prática corporal

Mercado de trabalho

Linha fina

Graduação universitária

Manchete

Planejamento de Carreira

ENXERGAR! (vol.#2)

Perfil
Mapa de Profissões

Mídia plural

Teatro-fórum

Arte vasta, identidade múltipla

Consciência crítica

Verbos discendi

Expressões artísticas indígenas
Representatividade e invisibilidade

Exercícios cênicos

Homofobia e racismo no futebol

Corpo e meio ambiente

Práticas corporais de aventura

experiência de
Me Informar

Trekking dentro da escola

experiência
Identitária

Brasil, o país do futebol
Desigualdade de gênero
Diversidade racial e cultural

Pesquisa bibliográfica

Teledramaturgia

Coleta de dados

Curadoria de informações

Pluralidade

Verificação de fontes

debate regrado
poemas, haicais

Verbete enciclopádico

trabalhos coletivos
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Fontes

Registro e ensaio fotográfico

Experiência teatral
Representação de realidade

Notícia, reportagem
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Futebol generificado
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PERTENCER! VOL.#3

Rap

Música e manifestação política

Teatro-documentário
Documentos: "registros do olhar"

Histórias de vida

Ginástica

Saúde na Juventude

experiência
Participação Política

experiência
Ser Jovem

Esporte no bairro
e na comunidade

Esportes com ou sem
interação entre adversários

Polifonia: as várias vozes

Blogs, memes, viddings, cosplay

Cultura jovem digital

Festival
esportivo

Políticas públicas de promoção do esporte
Transparência e fiscalização da
gestão pública

Folheto informativo
Discurso de orador público

Manguebeat
Podcast

Eventos pessoais e experiência crítica

Glossário de modalidades

Breakdance

'Escreva para seu representante'

Autorrepresentação
Política fora das eleições

PERTENCER! (vol.#3)

Participação popular
Projetos de lei de iniciativa popular

Produção de conhecimento (artes,
ciências humanas ou da natureza)

Pesquisa

Zeladoria municipal

Biblioteca cultura

Fanzine

Encenar o fim de um ciclo

Arte concreta

Diálogos entre literatura e dança
Releitura e adaptação de clássicos

Ready-made
Sociogênese

História do esporte

Texto: anotações e marginália

experiência
de Finitude

experiência de
Estudar

Saúde e padrões de beleza

Questões de múltipla escolha

Excesso de peso

Falar sobre a morte
e o fim da vida
Técnicas de estudo

Gordofobia
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Elaboração de luto
e dos términos

Games como expressão artística
mesa redonda de discussão

Interpretação de texto
Roteiro e organização de estudo

corpo e
consicionamento físico

Escrever contos e minicontos

Esquemas e fluxogramas
Mapas conceituais

Ginástica
localizada
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SE SITUAR! VOL.#4
Espetáculo
Teatro
Sarau

Gêneros músicas brasileiros

Música como Política

Criação e exibição

Técnicas

experiência
Se
posicionar

Taco
Atualizar práticas
e regras

experiência
Expor

Recriar jogos

Skate

Equipamentos

Preconceito e histórias

Da rua para os jogos olímpicos

Profissionalização
Projeto de lei
e o direito

Palestra
Autoavaliação

Apresentação
oral

Gêneros literários e ação política

Ferramentas
digitais

Realidade
aumentada

Vídeo dança

Performance

Dança

Virtual vs real
Dardos

Booktuber

Hélio Oiticica e parangolés
Tropicalismo

Visível e invisível e o corpo em Rubiane
Perigo e presença em Marina Abromovic

Rope swing

Jogar

Bungee jump

Prática corporal de aventura

experiência
da Curadoria

experiência
do Novo

Cordas

Saltar e balançar
Estética do movimento

Jornalismo

Quebra de ritmo
Resenha

LÍNGUA PORTUGUESA

ARTE

Contos

As redes

Pensamento
Crítico

Blog

Instapoetas

Literatura do século XXI

EDUCAÇÃO FÍSICA

Minicontos

Visual e textual

Clube do Livro
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Caetano Veloso e a tropicália

Performance
e o happening

Selecionar

Consoles

Cinema

Coleta de dados e curadoria

Arte comtemporânea e sociedade

Audiovisual

Coreografia

Jogos virtuais

Reporter de
vídeo game

Pesquisa de causas

SE SITUAR! (vol. #4)

Apresentação
visual
Embaixo d'água

Publicidade
de causas

Carta aberta

Grêmio estudantil

Comunicar

Fotografias
GIF

Visual e temático

Experimentando

Brincadeiras de rua
Slides

Instrumentos

Festival da escola

Wrokshop

Batalha Naval Gigante

Representação social

O samba

PROJETO INTEGRADOR

OUTROS

Webquadrinhos

Vulgarização, publico
médio e cânone

Mescla de gêneros
e linguagens

Delegado Tobias
Hip-hop
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DIALOGAR! VOL.#5

multidões
The Beatles

pop
letra
estrutura
instrumento

Mídia e música
gotas de saber

representando tradições

lembrar e narrar

Teatro e comunidades
tradicionais

identidade

Eventos pessoais e experiência crítica

consciência corporal

Ioga e
Autoconhecimento

posturas de ioga
conhecendo
ambiente escolar

Documentos: "registros do olhar"

protagonismo

experiência
Produção de Conhecimento

"eu nunca"

experiência
Midiática

espetáculo esportivo

espectadores
realizando o espetáculo

pesquisar

ciência

orientação

paródia e cartum

DIALOGAR! (vol.#5)

Construção de
Conhecimento

Publicidade crítica
fichamento

redes sociais

ser coreógrafo e dançarino
vivências em GPT

experimentando ser publicitário
notícia
desconstruir para interpretar
reportagem

Dança-teatro
Esporte e ação social

Ginástica para todos

texto e pintura

experiência de
Reconhecimento de Direitos

experiência de
Diálogo da Arte

blogs, memes, viddings, cosplay

influencers digitais

Arte e Cidadania
dizer sem falar

Discurso de orador público

interpretando imagens e textos

causas

iniciação científica no ensino médio

replicando uma obra de arte

veículos de mídia

Jogar e transmitir

o tema
o tema

veículos de mídia

"pedagogia das ruas" e criação coletiva
criando experiência

fútbol callejero

esporte por e para o coletivo
notícia

desconstruir para interpretar
reportagem

filmes
adaptação de romances
graphic novel

planejar

Interpretação
Jornalismo

ser escritor

leitura crítica

ser repórter

experimentando

elaborar
apresentar

vídeo-minuto

Declaração Universal dos Direitos Humanos

LEGENDA

LÍNGUA PORTUGUESA

ARTE

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO INTEGRADOR

OUTROS

interpretando
Estatuto da Juventude
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COMPARTILHAR! VOL.#6
rap
zumb.boys

Festa de separação um
documentário cênico

dramaturgia

eia urbana de dança

Teatro e
autobiografia

Dançar o que penso

hip-hop

consciência de
si e do outro

carta
escrevendo

dança e breaking

roteiro
experimentando o breack

capoeira

Kiai e artes marciais

Grito das lutas

experimentando o kendo

experiência de
Quem se é

experiência de Engajar

lutas brasileiras

Lutas e identidades

viver o gritat

huka-huka
luta marajoara

praticando a identidade brasileira

rap

fotografia

batalha de rimas

oralidade do slam

Eu e os outros

poesia

Arte que provoca

enquete
semana de arte mderna da periferia

manifesto

manifesto

COMPARTILHAR! (vol.#6)
bienal

ritmos e instrumentos

Música e mundos

pinhole

happening

criando uma obra efêmera

Arte no compartilhamento
compartilhar saberes sobre dança

produzindo reportagem sobre
manifestação cultural tradicional

Dança de salão

mídia e imaginário social da dança

na prática

dança de salão como lazer

gramática normativa
regência verbal
gramática descritiva
plágio
citação
precedente

videocurrículo

indiano
africano

dança como produto

curriculum vitae
gif autobiográfico

indígena

na prática

carta de motivação

escrita
científica

gafieira
experimentando

Descobrir a dança a dois

experiência
de Descobrir
e Informar

coreografia

experiência de
Comentar

mensagens

pensar a
gramática

a hipótese
científica

emojis

memes

gêneros e redes
ética e compartilhamento

Mutabilidade do
conhecimento

Multissemiótica
no compartilhar

conectando
por uma causa

artigo de opinião
curadoria da internet
fórum de debates

produzir um meme

reconstrução do
Castelo de Shuri

artigo
criando

produzindo

texto ficcção
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