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ESPORTES E ATIVIDADES DE AVENTURA 

 
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 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[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. 
[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. 
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando 
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais e 
ambientais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, ensino com pesquisa, 
exposições/excursões e visitas, gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos lúdicos e 
interativos, práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, utilização de recursos 
audiovisuais (documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Data show 
Bolas  
Cartazes  
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Os estudantes terão oportunidades de experienciar práticas corporais, começando com uma 
reflexão do próprio estilo de vida e sua interação com a natureza, culminando em uma solução 
prática e prazerosa de atividade corporal. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Será convidado a realizar autoavaliação e feedback do seu estilo de vida e interação com o 
meio ambiente. 
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