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De bem com a vida 

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 

Biologia, Educação Física, Sociologia 

 

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 

 [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 

 [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 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, 

Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino 

individualizado, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos 

lúdicos e interativos, Produção de materiais sobre a temática abordada, 

Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Solução de problemas 

 

Recursos materiais necessários 

Material impresso para conhecimento teórico; Acesso à plataforma google 

Projetor ou Televisão para projeção de mídias colchonetes equipamento de som 

cabos de vassoura faixas elásticas mini band garrotes elásticos para treino. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Reconhecer as diferentes práticas corporais em ambientes diversos, suas 

variações e objetivos. Conhecer os principais conceitos de fitness e wellness e 

demais termos; Significar a prática de atividades físicas na vida cotidiana; 

Reconhecer a importância da prática de atividade física como forma de 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 

socialização estabelecendo assim relações construtivas; Aplicar de forma 

prática, na escola, exercícios que poderão ser executados em casa; Explicar de 

forma clara e dinâmica todos os exercícios para que possa ser feito fora do 

ambiente escolar sem colocar em risco a saúde do estudante;Produzir trabalhos 

práticos de forma que o educando demonstre que entendeu os objetivos da 

prática de atividade física; 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Atividade prática composta por exercícios aplicados em diversos tipos de 

ambientes, de acordo com o que foi aprendido durante as aulas. 

Apresentação prática: atividade em grupo apresentada pelos alunos, com 

exercícios lúdicos elaborados por eles para serem executados por toda a turma.  

 

Referências 

http://www.saudeemmovimento.com.br/ 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_no

ticia=665 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_no

ticia=538 

https://saudebemestar.com.pt/ 

https://www.tuasaude.com/c/bem-estar/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar 

livro: Educação Física na Escola: Implicações Para a Prática Pedagógica 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

silvana.noleto@edu.se.df.gov.br 

Silvana Augusta Soares de Oliveira Noleto 

CED 06 DE CEILÂNDIA 
 


