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Jogos culturais

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: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação Física, Física,
Química

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

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar
conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas,
em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de
ampliar o repertório científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e
sensível à diversidade de formas de expressão artística e literária.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino com pesquisa,
Exposições/excursões e visitas, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos,
Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em
estudo, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites,
Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Projeto de pesquisa, Solução de
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problemas, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Sala de aula ampla com espelhos;
Quadra poliesportiva;
Sala multiuso;
Materiais esportivos, tais como: bolas, redes, petecas, apitos, coletes, colchonetes, caixa de
som, fitas métricas, balanças digitais;
Datashow (para jogos eletrônicos).
Materiais específicos para a confecção de mascotes.
Materiais específicos para os experimentos científicos.
Materiais para os alunos: uniforme apropriado para as práticas.

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

etapa 1: avaliação física dos estudantes, assim como conversa inicial sobre hábitos
alimentares e de exercícios;
etapa 2: edição de regulamento e regras para conhecimento dos estudantes e comunidade;
etapa 3: inscrições  e divulgação dos ritmos musicais, modalidades, jogos.
etapa 4: Desenvolvimento das habilidades (refinamento de habilidades)
etapa 5:  busca de patrocínio e ensaios e treinos
etapa 6:  culminância: jogos e feira de ciências

Os jogos interclasses e a feira de ciências em conjunto tem o intuito de dar mais de uma
opção de escolha ao estudante, então assim, conseguimos abarcar um grupo maior de
alunos.

Funcionará da seguinte maneira: os estudantes poderão se inscrever em uma das duas
modalidades propostas, e deverão realizar as provas e experimentos pré-estabelecidos em
regulamento na data correta.

Cada estudante tem a autonomia de escolher tanto a modalidade a ser disputada quanto os
experimentos e provas, comprometendo-se assim a realizar da melhor forma possível para o
aproveitamento da atividade proposta.

Esta eletiva pode ser aplicada tanto de forma virtual quanto de forma presencial ajustando
detalhes para cada uma das realidades.



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Estratégias de avaliação do estudante
Os participantes serão avaliados por uma banca de professores previamente eleitos.
A avaliação do estudante constituirá de:

I) Clareza nas apresentações científicas;
II) Qualidade da discussão científica/ apresentação artística/ desempenho na modalidade;
III) Criatividade;
IV) Respeito ao próximo.
Com pontuações a serem definidas em Regulamento oficial do evento.
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