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Basquetebol 

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 

Educação Física 

 

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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Aula 

expositiva e/ou dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Ensino em 

pequenos grupos, Ensino individualizado, Gincanas e/ou jogos lúdicos e 

interativos, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre o conteúdo abordado na 

aula, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando 

sites, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Revisão das 

aprendizagens 

 

Recursos materiais necessários 

Equipamentos esportivos: quadra poliesportiva e/ou espaços alternativos para a 

prática da modalidade, bolas de borracha e basquete de diferentes tamanhos, 

cones, arcos, coletes e afins. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Na eletiva orientada Basquetebol, os exercícios analíticos, exercícios 

combinados, circuitos, as situações de jogo, jogos reduzidos sem e com defesa, 

onde há a simulação das situações reais de jogo sem e com oposição serão 
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estratégias de ensino para atingir os objetivos propostos. O estudante terá 

participação efetiva na construção dos conhecimentos referentes ao basquetebol 

através do diálogo e troca de experiências com o docente e seus pares desde a 

primeira aula. As coordenações pedagógicas serão espaços e tempos para 

gerenciar as atividades a serem desenvolvidas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

As estratégias de avaliação utilizadas na oficina de basquetebol serão: lista de 

frequência, depoimentos e discussões realizadas na plataforma pelo mural e/ou 

mensagens na atividade devolvida pelos alunos, ficha de registro do professor, 

questionários de avaliação e os Registros de Avaliação por Oficina e por 

Estudante. 
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