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Educação Física e Corpo humano 

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 

[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 

Aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, estudo de 

caso, estudo dirigido, gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, oficinas sobre o 

conteúdo abordado na aula, práticas esportivas envolvendo a temática em 

estudo, práticas laboratoriais. 

 

Recursos materiais necessários 

Data Show, Bolas, Cones, Computador, Modelos anatômicos, Vídeos 

comentados, textos e Livros 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Compreender o movimento humano e os agentes envolvidos. Conhecimentos 

básicos da anatomia humana. Reconhecer os tipos de movimentos e suas 

execuções. Aprender os aspectos do alongamento, aquecimento e 

desenvolvimento do treinamento. Executar a caminhada e a corrida. 

Relacionar a biomecânica nos esportes coletivos. Desenvolvimento humano e 

sua execução. Ações motoras, buscando qualificar essas ações e sua boa 

execução nos esportes. Consciência corporal. Esportes e vivências. Tipos de 

esporte. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação prática por observação da execução dos movimentos estudados. 

Participação nas atividades e no seminário. 
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