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JIU JITSU

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, Filosofia

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.
[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.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de fixação, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Dinâmica de
grupos, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Estudo de caso, Exposições/excursões e
visitas, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Oficinas sobre
o conteúdo abordado na aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Práticas
esportivas envolvendo a temática em estudo, Produção de materiais sobre a temática
abordada, Solução de problemas, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Sala ambiente e tatames; kimonos e faixas para uso individual.

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

Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Os objetivos serão atingidos por meio da experimentação e vivência prática da filosofia do
Jiu Jitsu, abrangendo sua dimensão total manifestada através da cultura do movimento
pertencente ao seu arcabouço, adotando procedimentos de segurança e respeito ao
oponente. Serão utilizadas estratégias básicas de lutas e treinamento, considerando e
reconhecendo suas características técnico-táticas e abordando também a sua história,
transformação, processo de esportivização e midiatização. As atividades serão coordenadas
e gerenciadas por profissional devidamente treinado e graduado em na arte marcial
supracitada, por meio de atividades orientadas e em grupo no modelo de oficinas, com
priorização do aspecto prático e do desenvolvimento de habilidades físicas relacionadas. Os
estudantes terão participação ativa em todo o processo.

Estratégias de avaliação do estudante
Atividades escritas e de demonstração; Debates; Pesquisa e trabalho em pequenos grupos.
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