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Práticas Desportivas

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

[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.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[LGG 10 IF] 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.

Estratégia de aprendizagem

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de
verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação
para as aprendizagens, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante,
Dinâmica de grupos, Ensino em pequenos grupos, Estudo dirigido, Gincanas e/ou jogos
lúdicos e interativos, Grupo de verbalização e de observação, Jogos lúdicos e interativos,
Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Resolução de exercícios, Sala de aula
invertida, Seminário sobre temáticas em estudo, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários

Sala de aula, quadro branco, data-show, quadra de esportes,
materiais desportivos em geral: bolas de futsal, bolas de voleibol, bolas de basquetebol,
rede de voleibol, rede para o gol de futsal, rede para o aro de basquetebol, cones, chapéu
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chinês ou half cone, escada de agilidade, colchonetes em número suficiente (pelo
menos 1 para cada estudante), mini barreiras de salto.

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Se dará em dois momentos, através da participação obrigatória nos jogos interclasse
previstos no PPP da escola e da participação opcional dos estudantes interessados nos
jogos interescolares promovidos pela secretaria de educação do DF.
Cronograma semestral:
- História, teoria e prática do futebol/futsal
- História, teoria e prática do basquetebol
- História, teoria e prática do voleibol
- Seminários sobre esporte

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação se dará através da apresentação de seminários em grupo sobre esportes além
da observação, levando em conta o registro de participação, frequência, pontualidade e a
satisfação com a atividade desenvolvida por meio do preenchimento por parte do estudante
de formulário de auto avaliação da eletiva.

Referências
Currículo em movimento do Novo Ensino Médio – SEEDF

https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/08/Curriculo-em-
Movimento-do-Novo-Ensino-Medio-V4.pdf

Portaria no 1.432, de 28 de dezembro de 2018:
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/70268199

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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