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História dos esportes para narrativas desportivas

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, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira,
abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a
multiplicidade de manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de
elaborar argumentos que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as
intencionalidades de discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível,
ética e propositiva diante das diferentes linguagens.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Filmes e vídeos,
Jogos lúdicos e interativos, Mesa redonda, Práticas esportivas envolvendo a temática em
estudo, Produção de materiais sobre a temática abordada.

Recursos materiais necessários

Som, microfone, data show, sala de aula, bolas das modalidades, radio da escola
funcionando.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1)Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? trabalhando em conjunto com os
outros professores (educação física, português e inglês)
2) Como começarão as atividades? estratégias como oficinas, núcleos de estudo, unidades

de acompanhamento.
3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? Coordenada e gerenciada pelo
professor responsável pela eletiva de Educação física, por meio de pesquisa e práticas.
4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes? Desde o inicio, por
meio de pesquisa, buscando por meio de práticas e produções científicas que permitam o
aprofundamento dos conceitos fundantes da ciência, a interpretação e compreensão de
fenômenos.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação formativa dos estudantes em sua plenitude, incluindo a formação cidadã, cujo
objetivo é a inserção social crítica. Ademais, o envolvimento dos estudantes no processo
avaliativo lhes permite a partilha e informações com outros sobre seu progresso.

Estratégias de avaliação do estudante

Referências
Currículo em movimento do novo ensino médio.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

francisca.schifter@edu.se.df.gov.br
FRANCISCA RIBEIRO ALMEIDA SCHIFTER
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