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Ginástica Power

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

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico.
[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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos,
Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Leitura textual de
gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Oficinas sobre o conteúdo abordado na
aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou
dispositivos móveis utilizando sites, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo,
Seminário sobre temáticas em estudo, Utilização de plataforma digital, Utilização de
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recursos audiovisuais (documentários/música/data show), Aulas de Ginástica (ginástica de
condicionamento físico, circuitos funcionais, aulas de ritmos, etc)

Recursos materiais necessários

Ginásio, quadra ou sala de aula
Caixa de Som
Colchonetes
Equipamentos de ginástica: halteres, barras, caneleiras, faixas mini band, etc
Equipamentos alternativos: cabos de vassoura, vasilhames de amaciantes ou materiais de
limpeza, garrafas de água vazias variadas, elásticos, toalhas, cadeiras, etc

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1) A instrumentalização será a partir da necessidade de adequação de materiais
descartáveis para serem utilizados nas aulas de práticas corporais, como ginástica, por
exemplo;
As atividades começarão com a proposição de uma pesquisa sobre quais as atividades
físicas e de lazer são propiciadas à comunidade pelas autoridades competentes; qual a
importância e como podem refletir na saúde da comunidade; o que é oferecido nesta área
para os jovens; qual o custo real para realizar atividades físicas em ambientes privados;
como pode ser a prática de atividades físicas no âmbito escolar;  etc
2) Serão propostos estudos sobre sustentabilidade, quais os serviços de reciclagem são
disponibilizados na comunidade, destinação dos resíduos, impacto ambiental, etc
3) Após, será oportunizada uma pesquisa sobre os materiais recicláveis que podem ser
utilizados para a realização das aulas de ginástica e demais práticas corporais na escola;
4) Os alunos realizarão uma campanha de coleta destes materiais
5) Os materiais arrecadados serão utilizados nas aulas de ginástica e práticas corporais;
6) Ao final do semestre, será feita uma exposição destes materiais, com vídeos das aulas,
cartazes, panfletos produzidos por eles, etc.

Estratégias de avaliação do estudante
Será dada pela participação e interação dos alunos nas atividades propostas
Estratégias de avaliação do estudante
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Referências
Nenhuma

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

debora.portela@edu.se.df.gov.br
Débora Fabiana Andrade Portela
CEM 414 DE SAMAMBAIA


