
Na sacada do vôlei 

 

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. 

 

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. 

[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. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, 

atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação 

para as aprendizagens, dinâmica de grupos, filmes e vídeos, gincanas e/ou jogos 

lúdicos e interativos, resolução de exercícios e sala de aula invertida. 

 

Recursos materiais necessários 

Datashow, quadro, pincel computador, celular, quadra poliesportiva bolas, redes, 

cordas e cones. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 



Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Conhecer os conceitos teóricos e práticos para que ao final se tenha o 

conhecimento necessário para a prática da modalidade. As aulas expositivas 

teóricas darão suporte à atividade prática posterior. Onde a participação efetiva 

dos alunos será extremamente necessária. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Os alunos serão avaliados de acordo com a participação nas aulas, discussões 

e na elaboração de relatórios ao longo do semestre. Sua evolução na realização 

dos fundamentos, das técnicas e táticas do jogo também serão observados. Ao 

final teremos um torneio (interclasses). 

 

Referências 

Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

hugo.muniz@edu.se.df.gov.br 

HUGO JOSE MUNIZ DE SOUZA 

CEM 05 DE TAGUATINGA 

 

 


