
Move-It! Mexa-se! 

 

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 

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. 

 [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 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, práticas esportivas envolvendo a 

temática em estudo. 

 

Recursos materiais necessários 

Colchonetes, halteres, caneleiras, bolas de pilates e caixa de som portátil. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

Detalhamento da unidade curricular eletiva orientada 

A unidade curricular atingirá seus objetivos ao criar a rotina de atividades físicas 

junto ao aluno, verificada através do envio dos vídeos e da frequência em aula  

Será elaborado um planejamento inicial com relação as atividades a serem 

trabalhadas que começarão de forma prática, com uma exposição do conteúdo 

a ser trabalhado pelo professor propiciando a assimilação do aluno. As atividades 

serão coordenadas e gerenciadas através de um planejamento semestral, 

ramificado em temáticas a serem trabalhadas diariamente. 



A participação dos estudantes ocorrerá em todas as aulas, de forma prática, 

visando criar a rotina de atividade física.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Frequência, participação e evolução do estudante na execução das atividades. 

 

Referências 

Protocolos e treinamentos diversificados.  

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

zesergiogv@gmail.com 

José Sérgio Garcia Vieira  

CED LAGO SUL 

 

 

 

 

 
 


