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Futsal

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.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Gincanas e/ou jogos lúdicos
e interativos, Sala de aula invertida, Aula prática, jogar futsal.

Recursos materiais necessários

Recursos audiovisuais: data show, Livros, filmes, documentários, textos, papel A4. Materiais
para a prática esportiva: bolas, cones, rede, apito, cartões, bomba de encher a bola.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

A Unidade Curricular vai atingir os objetivos se os estudantes: Compreender o histórico e
evolução do futsal; compreender as regras básicas do futsal; realizar, com um padrão
mínimo de habilidade, os fundamentos básicos do futsal; jogar uma partida de futsal,
utilizando de maneira correta seus fundamentos. As atividades começarão com a parte
teórico histórico e com os fundamentos desse esporte associada à prática. A participação
dos estudantes será durante todo o processo, tanto teórico quanto a prática.

Estratégias de avaliação do estudante
Participação nas aulas teóricas e práticas; realização de pesquisas, avaliação teórica e
prática.
Estratégias de avaliação do estudante

Referências
https://www.youtube.com/watch?v=s-8LsXqlDsA;
http://www.federacaopaulistadefutsal.com.br/novo/historia-do-futsal/;
https://www.youtube.com/watch?v=7iCYuoABks0;
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAdrYbkdg;
https://futline.com.br/fundamentos-do-futsal/;
https://pt.scribd.com/document/28717715/FUTSAL-01
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