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Saúde em movimento 

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 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, práticas esportivas 

envolvendo a temática em estudo, Sala de aula invertida 

 

Recursos materiais necessários 

Quadra poliesportiva, bolas, quadro branco, sala de aula, colchonetes, espaços 

diversos, Datashow, tatame. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aulas práticas e expositivas voltadas para aprendizagem e vivências 

relacionadas ao cuidado do próprio corpo, através do entendimento do 

funcionamento do organismo e como ele se adapta e necessita de atividades 

para ser saudável e prevenir doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação formativa por experiências em teoria e prática com aplicações de 

testes físicos e teóricos. 
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