
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Organização de eventos esportivos

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Educação Profissional e
Técnica

Componentes curriculares relacionados

Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática

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.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a
escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou
empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a
iniciativa empreendedora.
[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, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Congresso, Debates
e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Ensino
híbrido, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e
interativos, Projeto de pesquisa, Solução de problemas
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Recursos materiais necessários

Quadra poliesportiva, pista de atletismo, mesa, raquete e bola de tênis de mesa, rede de
voleibol, bolas de basquete. Futsal, vôlei e handebol, jogos de xadrez e dama, sala de aula,
laboratório de informática, impressora,

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

Processos Criativos, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

O objetivo dessa unidade curricular é realizar os jogos interclasses do CEM 03. Sendo que
os estudantes serão os protagonistas da organização e realização desse evento, sendo
atores ativos de todo processo desde as primeiras definições ( datas, modalidades,
congresso técnico) até a premiação e encerramento.

Estratégias de avaliação do estudante
O estudante será avaliado mediante participação nas ações referentes à organização e
execução dos jogos interclasse.

Referências
https://www.atletis.com.br/organizacao-eventos-esportivos

https://www.cbde.org.br/cbde/wp-content/uploads/2019/12/Organiza%C3%A7%C3%A3o-de-
Grandes-Eventos-Esportivos.pdf

http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/RE_0459_0598_01.pdf

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

paulo.sanches@edu.se.df.gov.br
Paulo Vinícius Soares Sanches
CEM 03 DE CEILÂNDIA


