
Narrativa de esportes 

 

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, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa. 

 

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

Curricular 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, 

dramatização, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, 

exposições/excursões e visitas, grupo de verbalização e de observação, jogos 

lúdicos e interativos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em 

estudo, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, 

palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, produção de texto, resolução de 

exercícios, revisão das aprendizagens, sala de aula invertida, teatro ao ar livre, 

utilização de plataforma digital, e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Caixa de som, datashow, microfones, sala de aula, quadro branco e tablado. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A Unidade Curricular atingirá os objetivos a partir da participação dos alunos no 

desenvolvimento das aulas. As atividades iniciarão com o estudo do gênero 

narrativo, desde as cantigas trovadorescas, conteúdo que possibilita a 

compreensão dos estilos formadores da literatura brasileira.  

As atividades serão desenvolvidas a partir dos recursos verbais explorados em 

séculos atrás e toda a trajetória para captar a atenção dos telespectadores e 

ouvintes de narrações esportivas atualmente. A coordenação das atividades se 

efetivará a partir do desenvolvimento dos alunos na criação de locuções 

esportivas. Os alunos serão o centro do processo, serão ensinados sobre os 

conhecimentos de oratória, discurso e interação.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será formativa, dialógica e reflexiva.  
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