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FUTSAL CED15

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.
[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.
[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

Aulas orientadas, Filmes e videos, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo

Recursos materiais necessários

Bolas, coletes, redes de Futsal, cones de demarcação.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1-Proporcionando ao aluno a descoberta do seu próprio corpo, interação social, respeito ao
próximo e as regras do jogo.
Conhecer e vivenciar o futsal, através de atividades motoras recreativas e específicas,
competitivas com a finalidade de ampliar e aprimorar o domínio motor, a consciência
corporal, desenvolver hábitos saudáveis e promover os valores éticos, morais, o senso
crítico e a autonomia dos estudantes.
2-Acolhida aos alunos, alongamento, parte principal (educativos e fundamentos do futsal);
jogos adaptados, ou jogo de futsal;
3- As atividades serão coordenadas pelo professor de Educação física;
4-Os alunos participarão de maneira efetiva durante todo o processo.

Estratégias de avaliação do estudante
avaliação coparticipava das atividades.
Estratégias de avaliação do estudante
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