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Formação de valores através da prática do futsal com os adolescentes
do CED PAD-DF

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

[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Estudo dirigido,
Filmes e vídeos

Recursos materiais necessários

vídeos, bolas, aptos, cones, coletes , quadra , balizas e vestimentas adequadas

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Esta eletiva será fundamentada em teorias e prática , tendo como meta considerar a
importância na formação de valores através da prática do futsal, iniciando pelas turmas dos
1º anos do Ensino médio, sendo estas primeiras turmas a ingressarem no Novo Ensino
Médio.
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Estratégias de avaliação do estudante
Exercícios, diálogos acertos de práticas sociais, debates, simulados, atividades teóricas e
práticas.
Estratégias de avaliação do estudante
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