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Ginástica Rítmica

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

Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, 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.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Aula expositiva
e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Ensino com pesquisa,
Ensino em pequenos grupos, Ensino individualizado, Estudo de texto, Filmes e vídeos,
Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Aparelho de som, Tatame 14 x 14 metros e Aparelhos
da Ginástica Rítmica (um de cada para cada estudante). Arco: entre oitenta
e noventa centímetros de diâmetro interno e pesa cerca de 300 gramas.
Deve ser rígido, sem se dobrar. Bola: é composta de plástico ou borracha e
suas dimensões variam em um diâmetro entre dezoito e vinte centímetros,
pesando, pelo menos, 400 Gramas ou mais. Maças: semelhantes a balizas
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ou pinos de boliche, são feitas de madeira ou plástico e devem ter entre
quarenta e cinquenta centímetros de comprimento e pesarem pelo menos
170g cada. Corda sintética, desde que permaneça leve e flexível, 3 metros
de comprimento e 165 gramas de peso. Fita: é composta por duas partes:
O estilete - uma vareta que segura a fita e que pode ser feito de madeira,
bambu, plástico ou fibra de vidro e deve medir no máximo um centímetro
de diâmetro e entre cinquenta e sessenta centímetros de comprimento. A
forma do estilete pode ser cilíndrica, cônica ou uma combinação das duas
formas. A fita é de cetim ou outro material semelhante. Seu peso não deve
ultrapassar 35 gramas e deve ter no máximo quatro e seis cm de largura e seis
metros de comprimento

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

Irá atingir seu objetivo através de exercícios educativos e formativos, dinâmicas em grupo,
grupo de discussões. As atividades serão direcionadas de acordo com o grupo e sua
evolução nos exercícios. Os estudantes participarão de todo o processo de aprendizagem,
com sugestões, avaliações e etc.

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será feita através da observação,
levando em conta o registro de participação, frequência, pontualidade e a
satisfação com a atividade desenvolvida, culminando em uma apresentação
no final de cada semestre letivo.
Estratégias de avaliação do estudante
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

lucianna.santos@edu.se.df.gov.br
Lucianna Maria dos Santos
Outros (Instituições Parceiras)


