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OFICINA DE MOVIMENTO, SAÚDE FÍSICA, MENTAL E QUALIDADE DE VIDA 

 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Educação Física, Química 

 

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

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, gincanas 

e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos lúdicos e interativos, mesa redonda, oficinas sobre o 

conteúdo abordado na aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, práticas esportivas 

envolvendo a temática em estudo, produção de materiais sobre a temática abordada, seminário 

sobre temáticas em estudo, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show), workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

De acordo com a necessidade e disponibilidade da EU. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1- os objetivos serão atingidos por meio da participação dos estudantes no processo de 

elaboração dos seminários, palestras e ações interdisciplinares. 

2- as atividades começarão de forma prática com estudos e atividades introdutórias orientadas 

pelo professor, após isso, as ações serão compartilhadas e elaboradas de maneira coletiva 

3- as atividades serão coordenadas de maneira construtivista, sendo  professor um mediador 

do processo. Os grupos de alunos irão gerenciar as atividades sob a coordenação do professor 

onde a temática será conduzida com base nos estudos científicos. 

Todas as ações propostas atenderão as necessidades da oficina, levando em consideração os 

conteúdos práticos, a oportunidade de vivenciar aspectos relevantes a saúde, qualidade de vida, 

movimento e corpo. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

exposição do aprendizado através de seminários, trabalhos expositivos e apresentações 

teóricas. 
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Exercício Físico e Saúde Mental – Prevenção e Tratamento - Machado, Sergio Eduardo de 

Carvalho, 1ª edição, 2018 
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A Educação Física e a Promoção da Qualidade de Vida na Escola: Desafios na Saúde de 

Comunidades Escolares 

https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/livro_afqv_cap1.pdf 

 

 

A Prevenção de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis na Escola: Controle do Peso Corporal, 

Atividade Física Regular e Alimentação Adequada 

https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/deafa/qvaf/livro_afqv_cap6.pdf 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
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