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Regras no esporte e na sociedade

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

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Educação Física, Filosofia, História, Sociologia

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

[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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e
interativos, Mesa redonda, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista.

Recursos materiais necessários

Audiovisuais (datashow, caixa amplificada, microfone, notebook, acesso a internet)

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

Mediação e Intervenção Sociocultural
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

1) Instilando nos alunos o respeito às normas;
2) Correlacionando atuação do árbitro desportivo x juiz de tribunal;
3) Criando situações-problemas e estimulando a resolução de forma pacífica e rápida;
4) Serão atores principais (metodologia ativa) desde o começo. Ex.: numa disputa de um
jogo de tênis de mesa, colocar um dos alunos para tomar as decisões de forma ágil e
honesta, sem prejudicar ou beneficiar os disputantes de uma partida.

Estratégias de avaliação do estudante
Provas orais com respostas curtas e diretas; respostas mediante uso de fichas individuais;
voto por braço erguido.

Referências
https://www.efdeportes.com/efd171/esporte-e-sociedade-a-construcao-de-valores.htm

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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