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ESPORTES COLETIVOS: FUNDAMENTOS, REGRAS E PRÁTICA 

 
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 
[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em 
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos 
acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou 
estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório 
científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de 
formas de expressão artística e literária.  
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 
as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 
manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 
que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de 
discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante 
das diferentes linguagens. 
[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. 
[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. 
[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. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, ensino com pesquisa, ensino em 
pequenos grupos, estudo de texto, estudo dirigido, filmes e vídeos, gincanas e/ou jogos lúdicos 
e interativos, jogos lúdicos e interativos, práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, 
produção de texto, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show) 
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Recursos materiais necessários 
Vídeos disponíveis na Internet. Streaming YouTube. Ferramentas disponíveis na plataforma 
Google Sala de Aula. Data show ou Smart TV. Computador. Disponibilização de material 
didático e paradidático impresso ou digitalizado pela docente responsável. Quadra de esportes 
polivalente com equipamento desportivo necessário para a prática dos esportes coletivos 
selecionados no momento da aplicação pelo Docente Responsável. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
O trabalho pedagógico na Eletiva Orientada "Esportes coletivos: fundamentos, regras e prática" 
privilegiará o protagonismo, oferecendo uma formação em que as informações teóricas 
levantadas pelos estudantes mediante a realização de pesquisa bibliográfica e debates em 
grupo será imediatamente vinculada à prática esportiva na quadra de esportes. Caberá ao 
Docente Responsável definir, previamente, quais os esportes serão abordados, 
preferencialmente, mediante um levantamento de interesses junto aos estudantes inscritos, logo 
no primeiro encontro da Eletiva Orientada, e considerando as instalações e materiais esportivos 
disponíveis na unidade escolar. As atividades da Eletiva Orientada alternarão estudos teóricos 
feitos na forma de prática de pesquisa, estudos dirigidos, debates e exibição de vídeos com a 
experiência prática, na quadra poliesportiva, para aplicação imediata da teoria estudada. Os 
estudantes inscritos serão ainda incentivados à participar dos Jogos Interclasses realizados pela 
unidade de ensino. 
EMENTA: A história dos esportes e coletivos. Diferenças entre os esportes coletivos e os 
individuais. Os fundamentos e regras dos esportes coletivos mais populares no Brasil. Estudo 
crítico e contextualizado dos esportes coletivos. A prática esportiva e a saúde corporal. A função 
social dos esportes coletivos. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a 
observação da participação e performance dos estudantes, no ambiente de sala de aula, nas 
atividades desenvolvidas nas atividades de pesquisa, de estudos dirigido, nos debates e 
instrumentos individuais utilizados para avaliação da aprendizagem (provas, produção de 
resumos, resenhas, dissertações), bem como sua atuação e desempenho nas atividades de 
prática esportiva no ambiente da quadra de esportes. 
Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro 
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será 
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão 
também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior 
facilidade de aprendizagem. 
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