
Mova-se e viva melhor 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

Linguagens e suas Tecnologias. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: Dança, Arte: Teatro, Biologia e Educação Física. 

 

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

Curricular 

[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 

Avaliação 360, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, 

ensino com pesquisa, entrevistas, estudo de texto, gincanas e/ou jogos lúdicos e 

interativos, portfólio, práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, teste 

escrito, prática de exercícios físicos sem equipamentos e com material adaptado. 

 

Recursos materiais necessários 

Quadra ou local aberto, cadeira, escada, elástico, tapete, galões, som, 

questionário/ sedentarismo. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Sabendo que os exercícios físicos promovem melhora nos aspectos fisiológicos, 

cognitivos, sociais e afetivos, conhecimento sobre suas potencialidades e 

limitações, o projeto visa desenvolver o hábito de se exercitar levando o exercício 

físico de forma dinâmica, divertida e de simples acesso. a atividade irá iniciar com 

uma análise sobre os hábitos de exercícios dos estudantes, e partir daí 

apresentar de forma prática como os exercícios melhoram a disposição geral,  as 

aulas serão divididas em dois momentos um primeiro momento com aula 

expositiva seguida de aulas práticas, em todos os momentos do processo os 

estudantes são convidados a participar trazendo seus conhecimentos e dúvidas 

sobre os temas discutidos/práticas realizadas. 

 



Estratégias de avaliação do estudante 

Participação das atividades.  

 

Referências 

Revista brasileira de educação física- http://www.sbfisica.org.br/rbef/ 

Manuel de saúde de educação física - vários autores - dcl, São Paulo - 2012. 

Site: www.tuasaude.com  

Instagram treinando@professorfernandomateus 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

marcia.andrea2@edu.se.df.gov.br 

MÁRCIA ANDRÉA BARROS SILVA 

CED 06 DE CEILÂNDIA 
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