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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 
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - linguístico-literários, 
artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos sobre os variados usos 
das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, 
posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 
regional, nacional e/ou internacional. 
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano, 
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de desconstruir 
estereótipos e outras formas de preconceito. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aulas orientadas, dinâmica de grupos, entrevistas, estudo de caso, grupo de verbalização e de 
observação, portfólio. 
 
Recursos materiais necessários 
Quadra de esportes, e materiais básicos para a prática de educação física, bolas e coletes. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
As atividades serão desenvolvidas através de projetos nas áreas de esportes e desporto 
escolar. 
*as atividades começaram no início do ano letivo 
*as atividades serão coordenadas pelo equipe gestora 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Os alunos farão a avaliação durante todo o processo. 
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Referências 
*BNCC : Base curricular comum  
* currículo em movimento SEDF  
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
miltonjose.silva@se.df.gov.br 
Milton jose da silva  
CED 308 DO RECANTO DAS EMAS 
 
 
 


