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Prezadas Professoras e Prezados Professores,

O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar e
ressignificar as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede municipal ensino
fundamental face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das ações de contenção a
disseminação do vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um longo período, aulas remotas,
mediadas ou não por tecnologias digitais de comunicação e informação, foram postas na ordem do dia, as interações e
o tempo pedagógico do professor com o estudante sofreram deléveis impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais
desigualdades escolares foram evidenciadas, especialmente no que se refere ao direito de aprendizagem e
desenvolvimento de cada um dos estudantes, evidenciados a partir das competências e os objetivos de aprendizagem.
Por isso, elaboramos este documento de priorização das habilidades essenciais da BNCC.
A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da educação
desde a edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata de modo criterioso
definir quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo em curso e com estrita
atenção para o que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e o aprendizado com base em
competências de acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Conselho Nacional de Educação.
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos de
priorização curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referência para os
professores e ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documento emergencial e
transitório que guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022.
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação conjunta com
todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) refletindo sobre
os seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela plataforma Reúna; a adequação dessas
habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e AC); a clareza e adequação do objeto de
conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias sugeridas; a pertinência dos comentários. Os
comentários das habilidades, presentes no documento, foram retirados não só da Plataforma Reúna, como também da
BNCC comentada e acrescidos de observações dos nossos professores.
Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente curricular foi
criada para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a intencionalidade pedagógica
das escolhas feitas na rede municipal de ensino.
As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais
aprendizagens são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de fluência (EF).
Entendamos o que elas representam:
Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e essenciais para
aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. São aquelas sobre as
quais as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com habilidades de outras disciplinas e
anos anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de áreas
e/ou específicas.
Aprendizagens complementares (AC): são as aprendizagens que complementam ou podem ser desenvolvidas
junto às aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos avançarem por já terem
conquistado as aprendizagens focais.
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Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, compreendem
os conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar o desenvolvimento das
AFs restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.
As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas das/os
professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com as aprendizagens focais,
seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os materiais didáticos disponíveis na rede,
numa análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos estudantes.
Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deverão ser
elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens Focais e de Expectativa
de Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua escola e seus
estudantes, bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, prezada professora,
prezado professor, planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem garantindo a todos e a cada dos
estudantes o desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir
equidade na recuperação das aprendizagens e superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas
avaliações realizadas pelas escolas municipais de ensino fundamental.

Boa leitura. Bom trabalho!

Secretaria Municipal da Educação
Julho de 2021
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1º e 2º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA
Eixo

Brincadeiras
e jogos

OBJETO
DE
CÓDIGO
CONHECIMENTO

CLASSIFI
TEXTO DA HABILIDADE
CAÇÃO

Brincadeiras e EF12EF01
jogos
da
cultura popular
presentes no
contexto
comunitário e
regional.

AF

1º ANO
Brincadeiras e
jogos
da
cultura
popular:
Amarelinha,
bolinhas de
sabão, morto
ou vivo, pegapega, nunca
três, batata
quente, cabra
- cega etc...
2º ANO
Brincadeira de
jogos
no
contexto
regional:
Elástico, dança
da
cadeira,
cinco Marias,
bolinha
de
gude,
pular
corda,
pipa,
pião etc...

HABILIDADE
S
COMENTÁRIO
RELACIONAD
AS

Experimentar, fruir e EF12EF02
recriar
diferentes
brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário
e
regional,
reconhecendo
e
respeitando
as
diferenças individuais
de desempenho dos
colegas.

Experimentar brincadeiras e
jogos da cultura popular
presentes
no
contexto
comunitário
e
regional
significa se apropriar de
aprendizagens que só podem
ser
acessadas
pela
experiência corporal, ou seja,
devem ser efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona às aprendizagens
que permitem ao aluno
desfrutar da realização de
uma determinada prática
corporal
ou
apreciá-la
quando realizada por outros.
Recriar é um processo
complexo, que demanda
uma
série
de
outras
aprendizagens e que, nesse
grupo etário, pode se
desenvolver, por exemplo,
solicitando que recriem uma
brincadeira que praticam em
casa para mostrar aos
colegas,
adaptando
os
materiais
e
espaços
disponíveis na escola. As
brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto
comunitário
e
regional
referem-se
a
práticas que fazem parte do
dia a dia dos alunos, aquelas
que praticam e aquelas que
observam outras pessoas
praticando. Desenvolver essa
habilidade reconhecendo e
respeitando as diferenças
individuais de desempenho
dos colegas possibilita a
exploração
de
dois
importantes
aspectos
relacionados ao movimento:
1. Habilidades motoras: são
todos os movimentos que
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Brincadeiras
e jogos

EF12EF02

AC

Explicar, por meio de EF12EF01
múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral EF12EF03
e
escrita),
as
brincadeiras e os
jogos populares do
contexto comunitário
e
regional,
reconhecendo
e
valorizando
a
importância
desses
jogos e brincadeiras
para suas culturas de
origem.

aprendemos,
são
incorporados e podem ser
utilizados em tarefas cada
vez mais específicas. 2.
Capacidades físicas: são
características que nossos
movimentos apresentam e
que podem ser aprimorados,
como a força muscular, o
equilíbrio e a velocidade.
Explicar sobre as brincadeiras
e
jogos
do
contexto
comunitário e regional por
meio de múltiplas linguagens
significa conhecer e saber
utilizar os quatro tipos de
linguagens propostas na
habilidade: 1. Linguagem
corporal:
forma
de
comunicação não-verbal que
abrange gestos, posturas,
expressões
faciais,
movimentos do corpo, entre
outros; 2. Linguagem visual:
qualquer
tipo
de
comunicação que se dá por
meio de imagens e símbolos,
como fotos e vídeos; 3.
Linguagem oral: utilizando a
fala e em presença de
interlocutor;4.
Linguagem
escrita: na qual o contato
com o interlocutor é indireto.
As brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no
contexto
comunitário
e
regional
referem-se
a
práticas que fazem parte do
dia a dia dos alunos, aquelas
que praticam e aquelas que
observam outras pessoas
praticando. Ao identificar as
origens
dos
jogos
e
brincadeiras do contexto
comunitário e regional, os
alunos devem reconhecer
que essas práticas foram
transmitidas de geração em
geração
e
sofreram
transformações e adaptações
de
acordo
com
as
características do ambiente
físico e social no qual foram
praticadas até chegar a eles.
Essa percepção gera um
sentido de continuidade,
preservação e valorização
das culturas nas quais essas
brincadeiras e jogos se
originaram.
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Brincadeiras
e jogos

EF12EF03

AC

Planejar e utilizar EF12EF01
estratégias
para
resolver desafios de EF12EF02
brincadeiras e jogos
EF12EF04
populares do contexto
comunitário
e
regional, com base no
reconhecimento das
características dessas
práticas.

Brincadeiras
e jogos

EF12EF04

AC

Colaborar
na EF12EF01
proposição
e
na
produção
de EF12EF02
alternativas para a
EF12EF03
prática, em outros
momentos e espaços,
de brincadeiras e
jogos
e
demais
práticas
corporais

Planejar e utilizar estratégias
refere-se ao conhecimento
originado pela observação e
análise
das
próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um ato
intencional, orientado a
formular
e
empregar
estratégias de observação e
análise para: (a) resolver
desafios peculiares à prática
realizada; (b) apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses e às possibilidades
próprios e aos das pessoas
com quem se compartilha a
sua realização. Para isso, os
alunos
necessitam
se
apropriar de aprendizagens
propostas nas habilidades
(EF12EF01) e (EF12EF02), que
possibilitam a eles ter
condições de realizar de
forma
autônoma
uma
determinada
prática
corporal. As brincadeiras e
jogos da cultura popular
presentes
no
contexto
comunitário
e
regional
referem-se a práticas que
fazem parte do dia a dia dos
alunos, aquelas que praticam
e aquelas que observam
outras pessoas praticando. O
reconhecimento
das
características
dessas
práticas significa identificar
quais as habilidades motoras
e
capacidades
físicas
necessárias, quais as regras,
os materiais, os espaços
necessários ou número de
participantes, a fim de que
tenham informações para
planejar as modificações e
adaptações às práticas para
que todos participem.
Colaborar na proposição e na
produção de alternativas
para a prática refere-se às
aprendizagens
que
possibilitam ao aluno ter
condições de realizar de
forma
autônoma
uma
determinada prática corporal
não só durante as aulas,
como também para além
delas. Em outros momentos
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tematizadas na escola,
produzindo
textos
(orais,
escritos,
audiovisuais)
para
divulgá-las na escola e
na comunidade.

Esportes

1º ANO
Esportes
de
precisão.
Experimentar
brincadeiras
que simulam
jogo
de
precisão: tiro
ao alvo, chute
ao
alvo,
boliche, bola
ao cesto, gol
bol, etc...

2º ANO
Esportes
de
marca.
Corridas
em
retas e curvas,
com e sem
obstáculos.
Saltos
e
arremessos por
meio
de
brincadeiras,
jogos de correr,
jogos de saltar

EF12EF05

AF

Experimentar e fruir, EF12EF06
prezando
pelo
trabalho coletivo e
pelo protagonismo, a
prática de esportes de
marca e de precisão,
identificando
os
elementos comuns a
esses esportes.

e espaços significa que os
alunos observem, fora das
aulas de educação física,
espaços que frequentam,
como pátios, praças, praias,
terrenos vazios, entre outros,
e, a partir das suas
características,
como
dimensões ou equipamentos
disponíveis,
proponham
maneiras de se praticar as
brincadeiras e jogos que
aprenderam na escola. A
habilidade amplia a proposta
de produção e divulgação
para
outras
práticas
corporais, como danças,
esportes e ginásticas. Para
divulgar as produções de
alternativas para as práticas,
os alunos devem produzir
textos orais, textos escritos
ou
textos
audiovisuais
(combinando
som
e
imagem), possibilitando a
interação
com
outras
disciplinas, como Língua
Portuguesa e Artes.
Experimentar os esportes
significa se apropriar de
aprendizagens que só podem
ser
acessadas
pela
experiência corporal, ou seja,
devem ser efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona às aprendizagens
que permitem ao aluno
desfrutar da realização de
uma determinada prática
corporal
ou
apreciá-la
quando realizada por outros.
O trabalho coletivo e o
protagonismo são ações
importantes presentes nos
esportes. O protagonismo
prevalece nas modalidades
individuais, como no salto
em distância e no tiro ao
alvo, mas é importante
também
nos
esportes
coletivos, visto que o aluno
deve se empenhar em
realizar a sua função para o
bem coletivo. O trabalho
coletivo ocorre quando um
grupo de pessoas se dedica a
realizar uma tarefa, como
nos esportes coletivos, e
possibilita
troca
de
experiências, ajuda mútua,
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etc...

Ginástica

EF12EF06

AC

Ginástica geral. EF12EF07

AF

1º ANO
1-

Elementos

Discutir a importância
da observação das
normas e das regras EF12EF05
dos esportes de marca
e de precisão para
assegurar
a
integridade própria e
as
dos
demais
participantes.

Experimentar, fruir e
identificar diferentes EF12EF08
elementos básicos da
ginástica (equilíbrios,

aprendizagem de novas
habilidades
motoras
e
compartilhamento
de
decisões. Os alunos devem
identificar os elementos
comuns aos esportes de
marca, que se caracterizam
por comparar os resultados
registrados em segundos,
metros ou quilos; e esportes
de
precisão,
que
se
caracterizam pelo ato de
arremessar ou lançar um
objeto, procurando acertar
ou aproximá-lo de um alvo
específico. A experimentação
dos esportes de marca e
precisão e a identificação de
suas características serão
utilizados
em
anos
posteriores e conectam essa
habilidade às habilidades
(EF67EF03), (EF67EF04) e
(EF67EF05).
Discutir é um processo
complexo, que demanda
uma
série
de
outras
aprendizagens, como analisar
a situação, defender pontos
de vista, levantar questões e,
que nesse grupo etário, pode
representar o escutar as falas
do professor e colegas,
formular perguntas sobre o
tema,
solicitar
esclarecimentos
quando
necessário
e
procurar
expressar-se com clareza
para ser bem compreendido.
Esportes de marca se
caracterizam por comparar
os resultados registrados em
segundos, metros ou quilos;
e esportes de precisão, pelo
ato de arremessar ou lançar
um
objeto,
procurando
acertar ou aproximá-lo de
um alvo específico. Observar
as normas e regras nesses
esportes significa, entre
outras coisas, perceber que
são
estabelecidas
para
garantir a segurança e
equidade
entre
os
participantes.
Experimentar os elementos
básicos da ginástica significa
se
apropriar
de
aprendizagens que só podem
ser
acessadas
pela
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básicos
da
ginástica:
deslocamentos
e equilíbrios.
2- Diferentes
deslocamentos
e posições de
equilíbrio em
brincadeiras
infantis,

saltos, giros, rotações, EF12EF09
acrobacias, com e sem
materiais)
e
da
EF12EF10
ginástica geral, de
forma individual e em
pequenos
grupos,
adotando
procedimentos
de
segurança.

2º ANO
1-Elementos
básicos
da
ginástica:
Os
saltos e os
giros.
2-Tipos
saltos:
grupados,
carpados
estendido.

Ginástica

de

e

EF12EF08

AC

Planejar e utilizar
estratégias para a EF12EF07
execução
de
diferentes elementos
EF12EF09
básicos da ginástica e
da ginástica geral.
EF12EF10

experiência corporal, ou seja,
devem ser efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona às aprendizagens
que permitem ao aluno
desfrutar da realização de
uma determinada prática
corporal
ou
apreciá-la
quando realizada por outros.
Identificar os diferentes
elementos
básicos
da
ginástica
refere-se
à
aprendizagem
sobre
as
habilidades motoras, que são
todos os movimentos que
aprendemos e que são
incorporados
ao
nosso
acervo motor e podem ser
utilizados em tarefas cada
vez mais específicas. Ao
identificar os elementos
básicos
requeridos
na
ginástica e na ginástica geral,
os alunos devem observar
quais procedimentos adotar
para conseguir realizá-los de
forma segura, como, por
exemplo,
realizar
uma
cambalhota com a ajuda do
amigo ou providenciar um
material, como um colchão,
para amenizar a queda
durante um salto.
Ex: brincadeira de espelho,
etc.
Planejar e utilizar estratégias
refere-se ao conhecimento
originado pela observação e
análise das próprias vivências
corporais
e
daquelas
realizadas por outros. Tratase de um ato intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise para:
(a)
resolver
desafios
peculiares
à
prática
realizada;(b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses e às possibilidades
próprios e aos das pessoas
com quem compartilha a sua
realização. A ginástica geral
tem como características a
não
competição,
a
diversidade
musical,
a
utilização de elementos da
cultura e o prazer pela
prática. É uma modalidade
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Ginástica

EF12EF09

AC

Participar da ginástica
geral, identificando as EF12EF07
potencialidades e os
limites do corpo, e
EF12EF08
respeitando
as
diferenças individuais
e de desempenho EF12EF10
corporal.

utilizada, por exemplo, nas
aberturas de jogos olímpicos
e mundiais de futebol. A
execução dos diferentes
elementos
básicos
da
ginástica e da ginástica geral
pressupõem a aprendizagem
sobre
as
habilidades
motoras, que são todos os
movimentos
que
aprendemos e que são
incorporados
ao
nosso
acervo motor e podem ser
utilizados em tarefas cada
vez mais específicas.
Participar da ginástica geral
significa se apropriar de
aprendizagens que só podem
ser
acessadas
pela
experiência corporal, ou seja,
devem ser efetivamente
vivenciadas. A ginástica geral
tem como características a
não
competição,
a
diversidade
musical,
a
utilização de elementos da
cultura e o prazer pela
prática. É uma modalidade
utilizada, por exemplo, nas
aberturas de jogos olímpicos
e mundiais de futebol. As
potencialidades e os limites
do corpo relacionado aos
movimentos permitem que
os alunos reconheçam que
nosso corpo é estruturado
para
realizar
esses
movimentos: temos ossos,
músculos,
articulações,
coração, pulmões, cérebro e
sistema nervoso que atuam
em conjunto, possibilitando
uma grande quantidade de
movimentos.
Desenvolver
essa
habilidade
reconhecendo e respeitando
as diferenças individuais de
desempenho dos colegas
possibilita a exploração de
dois importantes aspectos
relacionados ao movimento:
1. Habilidades motoras: são
todos os movimentos que
aprendemos,
são
incorporados e podem ser
utilizados em tarefas cada
vez mais específicas; 2.
Capacidades físicas: são
características que nossos
movimentos apresentam e
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que podem ser aprimorados,
como a força muscular, o
equilíbrio e a velocidade.
Ginástica

Dança

EF12EF10

AC

Descrever, por meio
de
múltiplas EF12EF07
linguagens (corporal,
oral,
escrita
e
EF12EF08
audiovisual),
as
características
dos
elementos básicos da EF12EF09
ginástica
e
da
ginástica
geral,
identificando
a
presença
desses
elementos
em
distintas
práticas
corporais.

Danças
do EF12EF11
contexto
comunitário e
regional

AF

Experimentar e fruir EF12EF12
diferentes danças do
contexto comunitário
e regional (rodas
cantadas, brincadeiras
rítmicas
e
expressivas), e recriálas, respeitando as
diferenças individuais
e de desempenho
corporal.

1º ANO
1-Brincadeiras
cantadas,
movimentos e
sons:
Corre
cutia, fui morar
numa casinha,
a canoa virou,

Descrever as características
dos elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral
pressupõe que os alunos
devem se apropriar e saber
utilizar os quatro tipos de
linguagens propostas na
habilidade: 1. Linguagem
corporal:
forma
de
comunicação não-verbal que
abrange gestos, posturas,
expressões
faciais,
movimentos do corpo, entre
outros; 2. Linguagem oral:
utilizando a fala e em
presença de interlocutor; 3.
Linguagem escrita: na qual o
contato com o interlocutor é
indireto;
4.
Linguagem
audiovisual: que utiliza as
linguagens verbal, sonora e
visual para transmitir uma
mensagem. Os elementos
básicos
das
ginásticas
apresentam
determinadas
capacidades físicas, que são
características que nossos
movimentos apresentam e
que podem ser aprimoradas,
como a força muscular, a
agilidade, o equilíbrio e a
velocidade. Os alunos devem
identificar os elementos
básicos
das
ginásticas
(equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e
sem materiais) em outras
práticas corporais, como nos
jogos
e
brincadeiras,
esportes e danças.
Experimentar
diferentes
danças
do
contexto
comunitário
e
regional
significa se apropriar de
aprendizagens que só podem
ser
acessadas
pela
experiência corporal, ou seja,
devem ser efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona às aprendizagens
que permitem ao aluno
desfrutar da realização de
uma determinada prática
corporal
ou
apreciá-la
quando realizada por outros.
Danças
do
contexto
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etc...
2- Brincadeiras
de roda com
cantigas
de
tradição
popular
e
parlendas:
cirandinha,
escravos de jó,
o cravo e a
rosa, etc...

2º ANO
1-Danças em
diferentes
Formações,
Dança
de
roda
e
contrução de
coreografias.
2-Danças:
formações em
T, V, círculos e
retângulo ao
som
de
cantigas
populares.
Danças
circulares e
cirandas.

Dança

EF12EF12

AC

Identificar
os EF12EF11
elementos
constitutivos (ritmo,
espaço, gestos) das
danças do contexto
comunitário
e
regional, valorizando
e respeitando as
manifestações
de
diferentes culturas.

comunitário e regional são
aquelas que os alunos
reconhecem, praticam e
observam outros praticando
no ambiente social que
frequentam. Recriar danças é
um processo complexo, que
demanda uma série de
outras aprendizagens. Nesse
grupo etário, espera-se, por
exemplo, que o aluno utilize
diferentes
gestos
para
marcar o ritmo, como
palmas,
sapateados,
percussão corporal ou em
latas, baldes ou bastões
contra o chão, utilizando seu
repertório corporal para o
improviso e a criação. O
reconhecimento e respeito
às
diferenças
de
desempenho
evidenciadas
nas
experimentações
possibilita a aprendizagem de
importantes
aspectos
relacionados ao movimento:
1. Habilidades motoras: são
todos os movimentos que
aprendemos,
são
incorporados e podem ser
utilizados em tarefas cada
vez mais específicas, que, nas
danças, estão presentes em
um de seus elementos
constitutivos: os gestos; 2.
Capacidades físicas: são
características que nossos
movimentos apresentam e
que podem ser aprimoradas,
como
o
equilíbrio,
a
flexibilidade e a coordenação
motora.
São
muito
importantes para a aptidão
física e para a saúde, e
evidenciam as diferenças de
desempenho
corporal
durante as práticas.
Identificar significa que os
alunos devem constatar, por
meio
da
vivência
e
observação, quais são os
elementos constitutivos das
danças: 1. Ritmo: é uma
qualidade
presente
nas
danças, em outras práticas
corporais, como pular corda,
e em diferentes situações do
dia a dia. Na dança, o ritmo é
um movimento que ocorre
com uma recorrência regular;
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Corpo,
Movimento
e Saúde
(Currículo
Paulista)

Habilidades
Motoras
Básicas

EF

Explorar
as
habilidades motoras
básicas envolvidas nas
brincadeiras e jogos e
nos
jogos
prédespostivos.

2. Espaço: todo movimento
que realizamos ocorre em
um ambiente físico ou
espaço em uma relação de
interação,
adaptação
e
transformação. Ao dançar, os
alunos movimentam-se pelos
espaços, interagindo com os
ambientes e com os colegas,
conhecendo a si próprios e
reconhecendo o outro; 3.
Gestos: o estudo dos gestos
nas danças possibilita a
análise tanto de elementos
técnicos, ao se identificar o
movimento do corpo ou
parte dele, como um giro ou
um sobrepasso, como o
movimento aliado a um
significado, que constitui a
expressão daquilo que é
observado nos movimentos
de quem dança.
A
aprendizagem
sobre
as
diferentes manifestações das
danças
do
contexto
comunitário e regional, como
as danças de roda, danças de
rua, danças clássicas, danças
folclóricas, danças de salão,
entre outras, possibilita que
os alunos reconheçam que
essas
práticas
foram
transmitidas de geração em
geração
e
sofreram
transformações e adaptações
de
acordo
com
as
características do ambiente
físico e social até chegar a
eles. Essa percepção gera um
sentido de continuidade,
respeito e valorização às
manifestações de diferentes
culturas.
Explorar
as
Habilidades
Motoras, aumentando sua
complexidade e dificuldade
nos
movimentos;
Capacidades Físicas, ações
musculares e qualidades
motoras
que
estão
relacionadas com a formação
do nosso corpo e com a
técnica dos movimentos,
como por exemplo, discutir
com os alunos a força, no
cabo
de
guerra
–
risco/equidade e Estruturas
Corporais,
reconhecendo
seus potenciais e limites
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Corpo,
Movimento
e Saúde
(Currículo
Paulista)

Forma
de EF03EF19
Aquecimento

EF

Reconhecer
a
importância
do
aquecimento para a
prática
das
brincadeiras e jogos e
dos esportes.

corporais seus e dos outros.
Uma
possibilidade
da
organização da habilidade
por anos segundo um critério
de complexidade pode levar
em conta a relação entre a
complexidade das práticas e
a
progressão
do
desenvolvimento motor e
cognitivo dos alunos.
Conhecer e vivenciar alguns
movimentos corporais de
alongamentos do corpo
humano. Importante fazer
alongamentos de forma
correta, relaxando num
movimento
estável,
ao
mesmo tempo em que a
atenção se focaliza sobre os
músculos que estão sendo
alongados, observando a
respiração e a contagem.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3º, 4º E 5º ANO
EDUCAÇÃO FÍSICA
UNIDADE
TEMÁTICA

Brincadeiras e
jogos

OBJETO
CONHECIMENTO

DE

Brincadeiras e
jogos populares
do Brasil e do
mundo
3º ANO:
1-Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
brasileira.

2-Jogos
cooperativos

4º ANO:
1 - Brincadeiras e
jogos populares
da
cultura
popular
do
mundo.

2 – Os espaços de
brincadeiras
e
jogos.

5º ANO
1
–
africanos

Jogos
e

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

EF35EF01

AF

TEXTO DA HABILIDADE

Experimentar
e
fruir brincadeiras e
jogos populares do
Brasil e do mundo,
incluindo aqueles
de matriz indígena
e africana, e recriálos, valorizando a
importância desse
patrimônio
histórico cultural.

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

EF15AR24
EF04LP12
EF04LP13
EF35EF02
EF35EF03
EF35EF04

COMENTÁRIO

Experimentar
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo,
incluindo
aqueles
de
matriz
indígena
e
africana
presentes no contexto
comunitário e regional,
significa se apropriar de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Recriar é um processo
complexo, que demanda
uma série de outras
aprendizagens, e que,
nesse grupo etário, pode
se desenvolver, por
exemplo,
solicitando
que,
após
a
aprendizagem de uma
brincadeira ou jogo
popular do Brasil e de
matriz
indígena
e
africana
que
não
conhecem, os alunos
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dialoguem
e
se
organizem para recriar
essas práticas corporais
utilizando os materiais e
espaços disponíveis na
escola. Os alunos devem
reconhecer e valorizar
que as brincadeiras e
jogos populares do Brasil
e do mundo, incluindo
aqueles
de
matriz
indígena e africana,
fazem
parte
do
patrimônio cultural de
um povo, constituindo
um conjunto de práticas
que remetem à história,
à
memória
e
à
identidade desse povo.

indígenas.

2 – Jogos digitais.

Brincadeiras e
jogos

Brincadeiras e
jogos populares
do Brasil e do
mundo
3º ANO:
1-Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
brasileira.

2-Jogos
cooperativos

4º ANO:
1 - Brincadeiras e
jogos populares
da
cultura
popular
do
mundo.

2 – Os espaços de
brincadeiras
e
jogos.

EF35EF02

AC

Planejar e utilizar
estratégias
para
possibilitar
a
participação segura
de todos os alunos
em brincadeiras e
jogos populares do
Brasil e de matriz
indígena e africana

EF35EF01

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem compartilha a sua
realização de forma
segura.
Nesta
habilidade, brincadeiras
e jogos populares do
Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de
matriz
indígena
e
africana, referem-se a
práticas que podem ser
menos familiares aos

18

alunos, exigindo que o
professor
proponha
atividades
que
não
necessariamente fazem
parte de seu cotidiano.

5º ANO

Brincadeiras e
jogos

1
–
africanos
indígenas.

Jogos
e
EF35EF03
AC

2 – Jogos digitais.

Descrever,
por
meio de múltiplas
linguagens
(corporal,
oral,
escrita,
audiovisual),
as
brincadeiras e os
jogos populares do
Brasil e de matriz
indígena e africana,
explicando
suas
características e a
importância desse
patrimônio
histórico cultural na
preservação
das
diferentes culturas.

EF35EF01

Descrever
as
brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de
matriz
indígena
e
africana pressupõe que
os alunos devem se
apropriar e saber utilizar
os quatro tipos de
linguagens propostas na
habilidade: 1. Linguagem
corporal:
forma
de
comunicação não-verbal
que abrange gestos,
posturas,
expressões
faciais, movimentos do
corpo, entre outros; 2.
Linguagem
oral:
utilizando a fala e em
presença
de
interlocutor;3.
Linguagem escrita: na
qual o contato com o
interlocutor é indireto;4.
Linguagem audiovisual:
que utiliza as linguagens
verbal, sonora e visual
para transmitir uma
mensagem. Explicar as
características
dessas
práticas
significa
identificar
quais
as
habilidades motoras e
capacidades
físicas
necessárias, quais as
regras, os materiais, os
espaços ou o número de
participantes, a fim de
que tenham informações
para
planejar
as
modificações
e
adaptações às práticas
para
que
todos
participem.
A
importância dos jogos e
brincadeiras
como
patrimônio histórico e
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como
elemento
de
preservação das culturas
estabelece relações com
as aprendizagens prévias
da
habilidade
(EF35EF01).
Brincadeiras e
jogos

EF35EF04

EF

Recriar, individual e
coletivamente,
e
experimentar, na
escola e fora dela,
brincadeiras e jogos
populares do Brasil
e
do
mundo,
incluindo aqueles
de matriz indígena
e africana, e demais
práticas corporais
tematizadas
na
escola, adequandoas aos espaços
públicos
disponíveis.

EF35EF01

Recriar é um processo
complexo, que demanda
uma série de outras
aprendizagens e que,
nesse grupo etário, pode
se desenvolver, por
exemplo,
solicitando
que,
após
a
aprendizagem de uma
brincadeira ou jogo
popular do Brasil e de
matriz
indígena
e
africana
que
não
conhecem, os alunos
observem e analisem os
espaços
disponíveis,
tanto na escola como em
outros
locais
que
frequentam no seu dia a
dia, como praças, ruas,
terrenos vazios, praias,
dialoguem
sobre
possibilidades
de
adequações
das
brincadeiras e jogos às
características
desses
espaços e se organizem
para
recriar
essas
práticas utilizando os
materiais
disponíveis.
Experimentar
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo,
incluindo
aqueles
de
matriz
indígena
e
africana
presentes no contexto
comunitário e regional,
significa se apropriar de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas.
Nesta
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habilidade, brincadeiras
e jogos populares do
Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de
matriz
indígena
e
africana, referem-se a
práticas que podem ser
menos familiares aos
alunos, exigindo que o
professor
proponha
atividades
que
não
necessariamente fazem
parte de seu cotidiano.
Esportes

Esportes
de
campo e taco

Esportes
rede/parede

de

Esportes
invasão

de

3º ANO:
1 - Diferença
entre jogo e
esporte.
2- Esportes
invasão.

de

4º ANO:
1 – Esporte não
tem gênero!
2 – Esportes de
campo e taco.

5º ANO
1 – Esportes de
rede/quadra
dividida e parede

EF35EF05

AC

Experimentar
e
fruir diversos tipos
de esportes de
campo e taco,
rede/parede
e
invasão,
identificando seus
elementos comuns
e
criando
estratégias
individuais
e
coletivas
básicas
para sua execução,
prezando
pelo
trabalho coletivo e
pelo protagonismo.

EF35EF06

Experimentar
os
esportes de campo e
taco, rede/parede e
invasão
significa
se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros. Os
alunos devem identificar
os elementos comuns
aos esportes referidos:
1. Campo e taco: rebater
a bola lançada pelo
adversário o mais longe
possível, para tentar
percorrer
o
maior
número de vezes as
bases ou a maior
distância possível entre
as bases, enquanto os
defensores
não
recuperam o controle da
bola; 2. Rede/parede:
arremessar, lançar ou
rebater a bola à quadra
adversária na tentativa
de fazê-los cometer um
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de rebote/muro.
2 – Classificação
dos esportes:

erro, sendo incapaz de
devolvê-la; 3. Invasão:
comparar a capacidade
de
uma
equipe
introduzir ou levar uma
bola (ou outro objeto) a
uma meta ou setor da
quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor do campo. Criar
estratégias constitui um
processo complexo, que
demanda uma série de
outras aprendizagens e
que, nesse grupo etário,
pode se desenvolver, por
exemplo, solicitando que
os alunos, ao tentar
recuperar uma bola
rebatida nos esportes de
campo e taco, criem
estratégias para uma
distribuição
dos
jogadores pelo espaço. O
trabalho coletivo e o
protagonismo são ações
importantes presentes
nos
esportes.
O
protagonismo prevalece
nas
modalidades
individuais, como no
salto em distância e no
tiro ao alvo, mas é
importante também nos
esportes coletivos, visto
que o aluno deve se
empenhar em realizar a
sua função para o bem
coletivo. O trabalho
coletivo ocorre quando
um grupo de pessoas se
dedica a realizar uma
tarefa,
como
nos
esportes coletivos, e
possibilita
troca
de
experiências,
ajuda
mútua, aprendizagem de
novas
habilidades
motoras
e
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compartilhamento
de
decisões. A identificação
dos elementos comuns
aos
esportes
são
aprendizagens
que
possibilitam aos alunos
se
organizar
para
desenvolver práticas que
incluam a todos na
execução
das
modalidades.
Esportes

Ginástica GERAL

3º ANO:
1 – Os elementos
básicos
da
ginástica:
acrobacias,
rodante e ponte.

EF35EF06

AF

Diferenciar
os
conceitos de jogo e
esporte,
identificando
as
características que
os constituem na
contemporaneidad
e
e
suas
manifestações
(profissional
e
comunitária/lazer).

EF35EF05

Diferenciar os conceitos
de jogo e esporte para
os alunos, pois os
mesmos são usados de
maneira muito similar.
Pode-se apresentar aos
alunos
as
diversas
definições de esporte
utilizadas no Brasil,
investigando
a
sua
origem
e
os
eu
significado. Um exemplo,
é o “Manifesto Mundial
do Esporte”, criado pela
UNESCO e que divide o
esporte em: esporte
educacional, esporte de
participação e esporte
de rendimento. Um fato
importante
para
organização
da
habilidade é aproximar o
esporte com o jogo, que
permite a adaptação de
regras e espaços de
caráter mais informal,
sem rigidez das regras.

EF35EF07

AF

Experimentar
e
fruir, de forma
coletiva,
combinações
de
diferentes
elementos
da
ginástica
geral
(equilíbrios, saltos,
giros,
rotações,
acrobacias, com e
sem
materiais),

EF15AR08
EF15AR10

Nesta
habilidade
destaca-se
o
experimentar e fruir os
elementos da ginástica
geral, o que significa se
apropriar na prática ou
apreciá-la
quando
realizada por outros. Por
ter característica não
competitiva, a ginástica
geral, traz elementos

EF15AR11
EF04MA16
EF05MA15
EF35EF09
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Esportes

2 – A ginástica
rítmica.

propondo
coreografias com
diferentes temas
do cotidiano.

EF12EF07
EF12EF08
EF12EF10

4º ANO:
1 – A Ginástica
artística e seus
aparelhos.

EF35EF08

2 – Ginástica
Acrobática.

5º ANO:
Ginásticas

1 –
geral.

Ginástica

2 – A classificação
da ginástica.

EF35EF08

AC

Planejar e utilizar
estratégias
para
resolver desafios na
execução
de
elementos básicos
de apresentações
coletivas
de
ginástica
geral,
reconhecendo as
potencialidades e
os limites do corpo
e
adotando
procedimentos de
segurança.

EF35EF07

prazerosos.
A
combinação
de
elementos
pressupõe
aprendizagens prévias
das
habilidades
(EF12EF07), (EF12EF08) e
(EF12EF10).
As
coreografias
exigem
mais
aprendizagens,
começando
com
combinações
simples,
identificando o que os
alunos
conseguem,
sendo
realizadas
individualmente ou em
pequenos grupos. Podese sugerir que os alunos
tomem contato com
internet ou televisão
para apresentações de
ginástica geral.

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
vivências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a) resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem compartilha a sua
realização. A ginástica
geral
tem
como
características a não
competição,
a
diversidade musical, a
utilização de elementos
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da cultura e o prazer
pela prática. É uma
modalidade
utilizada,
por
exemplo,
nas
aberturas
de
jogos
olímpicos e mundiais de
futebol. Os elementos
básicos da ginástica geral
são: equilíbrios, saltos,
giros,
rotações
e
acrobacias, com e sem
materiais. Para que
adotem procedimentos
de segurança, os alunos
devem (a) reconhecer as
potencialidades e os
limites
do
corpo,
identificando que nosso
corpo é estruturado para
realizar
movimentos:
temos ossos, músculos,
articulações,
coração,
pulmões, cérebro e
sistema nervoso que
atuam em conjunto,
possibilitando
uma
grande quantidade de
movimentos;
(b)
considerar
dois
importantes
aspectos
relacionados
ao
movimento:
1.
Habilidades motoras: são
todos os movimentos
que aprendemos, são
incorporados e podem
ser utilizados em tarefas
cada
vez
mais
específicas;
2.
Capacidades físicas: são
características
que
nossos
movimentos
apresentam
e
que
podem ser aprimorados,
como a força muscular, o
equilíbrio
e
a
coordenação motora.
Danças

Danças do Brasil e
do mundo
Danças de matriz

EF35EF09

AF

Experimentar,
recriar
e
fruir
danças populares
do Brasil e do

EF15AR08
EF15AR10
EF15AR11

Experimentar
danças
populares do Brasil e do
mundo e danças de
matriz
indígena
e
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indígena
africana

e

3º ANO:
1–
Danças
indígenas.
2 – As danças
populares
do
Brasil: Bate-Pau,
Matipú, Catira

4º ANO:
1 – As danças
populares
do
Brasil: Quadrilha
Juninas, Carimbó
e Pau de Fita
2– Festival de
danças populares.

5º ANO:
1 – No passo do
hip hop.
2 – As danças
populares
do
Brasil: Maculelê e
Samba

mundo e danças de
matriz indígena e
africana,
valorizando
e
respeitando
os
diferentes sentidos
e
significados
dessas danças em
suas culturas de
origem.

EF04MA16
EF05MA15
EF35EF07

africana significa se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. Recriar é
um processo complexo,
que demanda uma série
de outras aprendizagens
e que, nesse grupo
etário,
pode
se
desenvolver,
por
exemplo, solicitando aos
alunos que utilizem as
aprendizagens prévias
sobre gestos, ritmos e
espaços
para
movimentar-se
nas
danças populares do
Brasil e do mundo e
danças
de
matriz
indígena e africana. O
fruir se relaciona às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros. Ao
identificar as origens das
danças populares do
Brasil e do mundo e
danças
de
matriz
indígena e africana, os
alunos
devem
reconhecer que essas
práticas
foram
transmitidas de geração
em geração e sofreram
transformações
e
adaptações de acordo
com as características do
ambiente físico e social
até chegar a eles. Essa
percepção gera um
sentido de continuidade,
preservação
e
valorização
dos
significados das danças
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para as culturas nas
quais se originaram.
Danças

EF35EF10

AC

Comparar
e
identificar
os
elementos
constitutivos
comuns
e
diferentes (ritmo,
espaço, gestos) em
danças populares
do Brasil e do
mundo e danças de
matriz indígena e
africana.

Comparar e identificar
os
elementos
constitutivos comuns e
diferentes significa que
os
alunos
devem
perceber
como
se
manifestam
os
elementos de (1) ritmo,
que é um movimento
que ocorre com uma
recorrência regular; (2)
espaço, que se refere ao
ambiente físico no qual
nos movimentamos em
uma
relação
de
interação, adaptação e
transformação;
(3)
gesto,
que
é
o
movimento aliado a um
significado, que constitui
a expressão daquilo que
é
observado
nos
movimentos de quem
dança. A identificação
desses
elementos
constitutivos possibilita
aos alunos compará-los,
observando quais são
comuns e quais são
diferentes nas danças
populares do Brasil e do
mundo e danças de
matriz
indígena
e
africana.

Danças

EF35EF11

AC

Formular e utilizar
estratégias para a
execução
de
elementos
constitutivos
das
danças populares
do Brasil e do
mundo,
e
das
danças de matriz
indígena e africana.

Formular
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a) resolver
desafios peculiares à
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prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem compartilha a sua
realização de forma
segura. Executar os
elementos constitutivos
pressupõe
conhecimentos sobre (1)
ritmo, que é um
movimento que ocorre
com uma recorrência
regular; (2) espaço, que
refere-se ao ambiente
físico no qual nos
movimentamos em uma
relação de interação,
adaptação
e
transformação;
(3)
gesto,
que
é
o
movimento aliado a um
significado, que constitui
a expressão daquilo que
é
observado
nos
movimentos de quem
dança. Os alunos devem
perceber como esses
elementos
se
manifestam nas danças
populares do Brasil e do
mundo e danças de
matriz
indígena
e
africana.
Danças

EF35EF12

AC

Identificar
situações
de
injustiça
e
preconceito
geradas
e/ou
presentes
no
contexto
das
danças e demais
práticas corporais e
discutir alternativas
para superá-las.

Identificar situações de
injustiça e preconceito
significa que os alunos
devem reconhecer que
as danças e outras
práticas corporais, como
os esportes, os jogos e
brincadeiras
ou
as
ginásticas são praticadas
de forma diferente de
acordo com a sua origem
e o ambiente social em
que se manifestam, e
que o contato com
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práticas de uma cultura
muito diferente pode
gerar situações de não
aceitação e intolerância.
As aprendizagens sobre
as origens das práticas
corporais e o seu
significado para aqueles
que
as
praticam
constituem elementos
importantes para se
discutir
e
debater
soluções
para
a
superação de injustiça e
preconceitos expressos
nessas manifestações.
Lutas

Lutas do contexto
comunitário
e
regional

EF35EF13

AF

Experimentar, fruir
e recriar diferentes
lutas presentes no
contexto
comunitário
e
regional e lutas de
matriz indígena e
africana.

Destacar os relatos dos
alunos sobre as lutas no
contexto comunitário,
regional, matriz indígena
e
africana
que
conheçam, praticam ou
já ouviram falar. Essas
práticas
corporais
podem
desenvolver
habilidades nos alunos,
experimentando, fruindo
e
recriando
as
atividades. É necessário
adaptar-se as regras, as
características
dos
alunos, aos materiais,
aos espaços disponíveis
e as exigências da
modalidade. No início da
prática é importante
propor experimentações
de
lutas
com
movimentos e regras
mais simples.

EF35EF14

AC

Planejar e utilizar
estratégias básicas
das
lutas
do
contexto
comunitário
e
regional e lutas de
matriz indígena e
africana
experimentadas,

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,

Lutas de matriz
indígena
e
africana
3º ANO:
1 – O que são
lutas?
2 – Esquiva e
imobilização.

4º ANO:
1 – A base do
lutador: equilíbrio
e desequilíbrio.
2 – Lutas
desenhos
animados.

Lutas

e

5º ANO:
1 – Variações dos
elementos
em
diferentes lutas.
2 – A origem das
lutas.
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respeitando
o
colega
como
oponente e as
normas
de
segurança.

orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem compartilha a sua
realização.
Nesta
habilidade,
lutas
presentes no contexto
comunitário e regional
são aquelas que os
alunos identificam e
reconhecem
no
ambiente social no qual
vivem. Já as lutas de
matriz
indígena
e
africana
são
as
originadas
nessas
culturas, e possuem
significados que variam
de acordo com o seu
contexto de prática,
manifestando-se
de
diversas formas, como
em celebrações, ritos de
passagem,
disputas
entre grupos, jogos ou
apresentações.
A
aprendizagem sobre as
normas de segurança
incluem
questões
relativas ao espaço,
como, por exemplo, o
tipo de solo (areia,
gramado, piso duro),
materiais (colchões para
amortecer quedas ou
luvas) e a obediência às
regras,
prezando
o
respeito ao oponente na
prática das lutas de
matriz
indígena
e
africana.
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Lutas

EF35EF15

AC

Identificar
as
características das
lutas do contexto
comunitário
e
regional e lutas de
matriz indígena e
africana,
reconhecendo as
diferenças
entre
lutas e brigas e
entre lutas e as
demais
práticas
corporais.

Identificar
as
características das lutas
refere-se
a
aprendizagens
que
permitam aos alunos
reconhecer que estas
são práticas onde estão
presentes
o
enfrentamento
físico
direto, um conjunto de
regras estabelecidas, a
oposição
entre
indivíduos, um objetivo
centrado no corpo da
outra pessoa, ações de
caráter simultâneo entre
os participantes e a
imprevisibilidade. Lutas
presentes no contexto
comunitário e regional
refere-se àquelas que os
alunos identificam e
reconhecem
no
ambiente social no qual
vivem. Já as lutas de
matriz
indígena
e
africana
são
as
originadas
nessas
culturas, e possuem
significados que variam
de acordo com o seu
contexto de prática,
manifestando-se
de
diversas formas, como
em celebrações, ritos de
passagem,
disputas
entre grupos, jogos ou
apresentações.
Reconhecer
as
diferenças entre brigas e
lutas significa que os
alunos devem aprender
que
as
lutas são
modalidades esportivas
compostas de regras e
técnicas
de
golpes
sistematizados,
enquanto que a briga é o
enfrentamento
entre
duas ou mais pessoas,
sem
regras
ou
fundamentos
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pedagógicos, com a
intenção de agredir e
com o uso de violência
desmedida.
Corpo,
Movimento e
Saúde

Habilidades
Motoras Básicas

EF03EF18

EF

Explorar
as
habilidades
motoras
básicas
envolvidas
nas
brincadeiras e jogos
e nos jogos prédespostivos.

Explorar as Habilidades
Motoras, aumentando
sua complexidade e
dificuldade
nos
movimentos;
Capacidades
Físicas,
ações musculares e
qualidades motoras que
estão relacionadas com
a formação do nosso
corpo e com a técnica
dos movimentos, como
por exemplo, discutir
com os alunos a força,
no cabo de guerra –
risco/equidade
e
Estruturas
Corporais,
reconhecendo
seus
potenciais e limites
corporais seus e dos
outros.
Uma
possibilidade
da
organização
da
habilidade por anos
segundo um critério de
complexidade pode levar
em conta a relação entre
a complexidade das
práticas e a progressão
do
desenvolvimento
motor e cognitivo dos
alunos.

Corpo,
Movimento e
Saúde

Forma
de
Aquecimento

EF03EF19

EF

Reconhecer
a
importância
do
aquecimento para a
prática
das
brincadeiras e jogos
e dos esportes.

Conhecer e vivenciar
alguns
movimentos
corporais
de
alongamentos do corpo
humano.
Importante
fazer alongamentos de
forma correta, relaxando
num movimento estável,
ao mesmo tempo em
que a atenção se focaliza
sobre os músculos que
estão sendo alongados,
observando a respiração
e a contagem.

(Currículo
Paulista)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

6º E 7º ANO
Educação Física
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO
DE
CONHECIMENTO

Brincadeiras e
jogos

Jogos
eletrônicos
6º ano
1-O uso dos
jogos
eletrônicos
2-Exergames
sobre Esportes
7º ano
1-A
evolução
dos
jogos
eletrônicos
2-Exergames
sobre Lutas e
Danças

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

EF67EF01

AF

TEXTO DA HABILIDADE

Experimentar
e
fruir, na escola e
fora dela, jogos
eletrônicos
diversos,
valorizando
e
respeitando
os
sentidos
e
significados
atribuídos a eles
por
diferentes
grupos sociais e
etários.

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

EF35EF04
EF69LP06
EF67LP11
EF67LP12

COMENTÁRIO

Jogos eletrônicos são
aqueles se utilizam de
tecnologia
de
um
computador e podem
ser jogados em celulares,
tablets, computadores
pessoais, etc.
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência corporal. O
fruir se relaciona às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode seguir um critério
de complexidade dos
jogos, partindo de jogos
com objetivos mais
simples
e
jogados
individualmente,
até
jogos onde os alunos
sejam oponentes ou que
atuem em conjunto.
Esse trabalho pode ser
desenvolvido através do
conhecimento do que
são jogos eletrônicos,
quais
os
tipos
(categorias), através da
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
estudos, vivencia de
algumas
dessas
modalidades através da
internet, etc.
Há, aqui, oportunidade
de
trabalho
interdisciplinar com as
habilidades (EF69LP06),
(EF67LP11) e (EF67LP12),
da Língua Portuguesa, no
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que
se
refere
à
experimentação,
observação, produção e
crítica
de
jogos
eletrônicos.

Brincadeiras e
jogos

Esportes

6º ano
1- Esportes de

EF67EF02

AC

Identificar
as
transformações nas
características dos
jogos eletrônicos
em função dos
avanços
das
tecnologias e nas
respectivas
exigências
corporais colocadas
por
esses
diferentes tipos de
jogos.

EF67EF03

AF

Experimentar
e
fruir esportes de
marca,
precisão,

Identificar
as
transformações
nas
características dos jogos
eletrônicos
significa
compreender que essas
práticas acompanharam
a
evolução
das
tecnologias, inicialmente
sendo praticados em
equipamentos
específicos para esse
fim,
com
imagens
simples, que limitavam
os tipos de jogos
disponíveis e utilizando
consoles conectados por
fios aos joysticks e ao
televisor, passando a ser
disponíveis
em
aparelhos
portáteis,
como tablets e celulares,
com imagens gráficas de
alta resolução e com
variados tipos de jogos
que
podem
ser
praticados individual ou
coletivamente utilizando
conexões
sem
fios.
Deve-se
compreender
também
que
eles
sofreram modificações
no seu modo de prática,
inicialmente com jogos
com pouca modificação
para jogos com maior
envolvimento corporal.
Jogos eletrônicos são
aquelas modalidades de
jogos que se utilizam de
tecnologia
de
um
computador e podem
ser jogados em celulares,
tablets, computadores
pessoais
ou
em
equipamentos criados
mais
especificamente
para este uso, chamados
de consoles.
EF35EF05B
EF35EF06

Os esportes de precisão
se caracterizam pelo ato
de arremessar ou lançar
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precisão: Golfe,
Bocha, etc
2Esportes
técnicocombinatórios:
GA, GRD, etc
7º ano
1- Esportes de
marca:
Atletismo
2- Esportes de
invasão: Futsal

invasão e técnicocombinatórios,
valorizando
o
trabalho coletivo e
o protagonismo.

um objeto, procurando
acertar ou aproximá-lo
de um alvo específico; os
esportes
técnicocombinatórios
são
quando o resultado da
ação
motora
é
comparado à qualidade
do movimento segundo
padrões
técnicocombinatórios.
Os esportes de marca se
caracterizam
por
comparar os resultados
registrados
em
segundos, metros ou
quilos; já os esportes de
invasão se caracterizam
por
comparar
a
capacidade de uma
equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro
objeto) a uma meta ou
setor da quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor do campo
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência corporal. O
fruir se relaciona às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode propor que se
parta de modalidades
individuais para coletivas
ou de modalidades com
regras e movimentos
mais simples para as
mais complexas.
Esse trabalho pode ser
desenvolvido através do
aprofundamento
das
principais regras desses
esportes , a vivencia de
alguns
movimentos
dessas modalidades na
escola e em casa
(registrando através de
filmagens
e
fotos),
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
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estudos bem como o
conhecimento
do
contexto
histórico
dessas modalidades.
Entretanto, além dos
foco dos objeto de
conhecimento,
o
professor
poderá
retomar
outras
categorias de esportes já
trabalhadas em anos
anteriores, através do
aprofundamento
de
conhecimento.

Esportes

EF67EF04

EF

Praticar um ou mais
esportes de marca,
precisão, invasão e
técnicocombinatórios
oferecidos
pela
escola,
usando
habilidades técnicotáticas básicas e
respeitando regras.

EF06EF01

Praticar os esportes
significa se apropriar de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. Os esportes
de
marca
se
caracterizam
por
comparar os resultados
registrados
em
segundos, metros ou
quilos; os esportes de
precisão, pelo ato de
arremessar ou lançar um
objeto,
procurando
acertar ou aproximá-lo
de um alvo específico; os
esportes de invasão, por
comparar a capacidade
de
uma
equipe
introduzir ou levar uma
bola (ou outro objeto) a
uma meta ou setor da
quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor do campo; e os
esportes
técnicocombinatórios
são
quando o resultado da
ação
motora
é
comparado à qualidade
do movimento segundo
padrões
técnicocombinatórios.
Usar
habilidades
técnicotáticas básicas significa
se
apropriar
de
aprendizagens sobre os
principais movimentos
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Esportes

6º ano
1- Esportes de
precisão: Golfe,
Bocha, etc
2Esportes
técnicocombinatórios:
GA, GRD, etc
7º ano
1- Esportes de
marca:
Atletismo
2- Esportes de
invasão: Futsal

EF67EF05

AC

Planejar e utilizar
estratégias
para
solucionar
os
desafios técnicos e
táticos, tanto nos
esportes de marca,
precisão, invasão e
técnicocombinatórios
como
nas
modalidades
esportivas
escolhidas
para
praticar de forma
específica.

EF67EF22

requisitados
nas
modalidades e sobre
como se posicionar nos
espaços
e
tomar
decisões durante uma
situação
de
jogo.
Respeitar
as
regras
significa compreender
que as normas e regras
são estabelecidas para
garantir a segurança e
equidade
entre
os
participantes.
Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem se compartilha a
sua
realização.
Solucionar os desafios
técnicos
e
táticos
significa que os alunos
devem,
mediante
situações nas quais se
deparam
com
dificuldades em realizar
os
movimentos
requisitados
nas
modalidades ou como se
posicionar nos espaços e
tomar decisões durante
uma situação de jogo,
compartilhar sugestões
para
que
consigam
superá-las. Os esportes
de
marca
se
caracterizam
por
comparar os resultados
registrados
em
segundos, metros ou
quilos; os esportes de
precisão, pelo ato de
arremessar ou lançar um
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Esportes

6º ano

EF67EF06

AC

Analisar
as
transformações na
organização e na
prática
dos
esportes em suas
diferentes
manifestações
(profissional
e
comunitário/lazer).

EF67EF07

AC

Propor e produzir
alternativas
para
experimentação
dos esportes não
disponíveis
e/ou

1- Esportes de
precisão: Golfe,
Bocha, etc
2Esportes
técnicocombinatórios:
GA, GRD, etc

7º ano
1- Esportes de
marca:
Atletismo

2- Esportes de
invasão: Futsal

Esportes

6º ano
1- Esportes de
precisão: Golfe,
Bocha, etc

objeto,
procurando
acertar ou aproximá-lo
de um alvo específico; os
esportes de invasão, por
comparar a capacidade
de
uma
equipe
introduzir ou levar uma
bola (ou outro objeto) a
uma meta ou setor da
quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor do campo; e os
esportes
técnicocombinatórios
são
quando o resultado da
ação
motora
é
comparado à qualidade
do movimento segundo
padrões
técnicocombinatórios.
Analisar
as
transformações
na
organização e na prática
dos esportes significa
compreender que a
prática
corporal
caracteriza-se
originalmente
pela
comparação de um
determinado
desempenho
entre
indivíduos ou grupos
(adversários), regida por
um conjunto de regras
formais,
institucionalizadas por
organizações
(associações, federações
e
confederações
esportivas), as quais
definem as normas de
disputa e promovem o
desenvolvimento
das
modalidades em todos
os níveis de competição.
Com o passar do tempo,
passou-se a utilizar o
termo esporte para
definir uma série de
atividades no contexto
de lazer, da educação e
da saúde.
Propor
e
produzir
alternativas,
nesta
habilidade, refere-se às
aprendizagens
que
possibilitam ao aluno ter
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acessíveis
na
comunidade e das
demais
práticas
corporais
tematizadas
na
escola.

2Esportes
técnicocombinatórios:
GA, GRD, etc

7º ano
1- Esportes de
marca:
Atletismo

2- Esportes de
invasão: Futsal

Ginásticas

Ginástica
de
condicionament
o físico

6º ano
1-Capacidades
físicas:
flexibilidade
equilíbrio
e
Alongamento;
2-Ginástica
Localizada
7º ano
1- Exercícios de
resistência
e
Força;
2Musculação

EF67EF08

AF

Experimentar
e
fruir
exercícios
físicos
que
solicitem diferentes
capacidades físicas,
identificando seus
tipos
(força,
velocidade,
resistência,
flexibilidade) e as
sensações
corporais
provocadas
pela
sua prática.

EF35EF07
EF35EF19
EF69AR11

condições de realizar, de
forma autônoma, uma
determinada
prática
corporal, não só durante
as aulas, como também
para além delas. Ao
experimentar
os
esportes
e
outras
práticas corporais, como
jogos,
brincadeiras,
danças, ginásticas e lutas
na escola, os alunos
devem dialogar sobre
quais não praticam e não
observam
pessoas
praticando nos espaços
que
frequentam
e,
baseados
nas
características
desses
espaços, dialogar sobre
soluções que possam
fazer outras pessoas
praticá-los.
Exercícios físicos são
tipos
de
atividades
físicas orientadas para
um determinado fim e se
relacionam
com
a
aptidão
física.
As
capacidades físicas são
características
que
nossos
movimentos
apresentam
e
que
podem ser aprimoradas
com o treinamento.
Experimentar
significa se apropriar de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
aumento
da
complexidade
da
habilidade pode propor
o estudo de modalidades
de
exercícios
que
trabalhem capacidades
físicas isoladamente para
exercícios combinando
capacidades físicas.
Esse trabalho pode
ser desenvolvido través
do
conhecimento e
identificação do que é a
ginastica
de
condicionamento físico,
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Ginásticas

Ginástica
de
condicionament
o físico
6º ano
1-Capacidades
físicas:
flexibilidade
equilíbrio
e
Alongamento;
2-Ginástica
Localizada
7º ano
1-Exercícios de
resistência
e
Força;
2- Musculação

EF67EF09

EF

Construir,
coletivamente,
procedimentos e
normas de convívio
que viabilizem a
participação
de
todos na prática de
exercícios físicos,
com o objetivo de
promover a saúde.

análise e identificação
das habilidades físicas
utilizadas nos diferentes
movimentos, vivencia de
alguns
movimentos
dessas modalidades na
escola e em casa
(registrando através de
filmagens
e
fotos),
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
estudos, etc.
Há,
aqui,
oportunidade para o
trabalho interdisciplinar
com
a
habilidade
(EF69AR11), da Arte, no
que
se
refere
à
experimentação
e
análise de fatores do
movimento.
O
construir
coletivamente a que a
habilidade se refere é
um
processo
que
demanda
outras
habilidades,
como
conhecer e experimentar
os diferentes tipos de
exercícios
e
compreender
as
características
dessa
prática
corporal.
Exercícios físicos são
tipos
de
atividades
físicas orientadas para
um determinado fim e,
no caso da habilidade, se
relacionam
com
a
aptidão
física.
Procedimentos e normas
de
convívio
que
viabilizem a participação
de todos na prática de
exercícios físicos significa
que os alunos devem
propor
práticas
respeitando
as
características
individuais, nível de
condicionamento
e
gosto pessoal de cada
aluno. Os exercícios
físicos
recomendados
para a promoção da
saúde para esta faixa
etária devem ser de
intensidade moderada a
vigorosa
e
incluir
exercícios aeróbicos e
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Ginásticas

Ginástica
de
condicionament
o físico

EF67EF10

AC

6º ano
1-Capacidades
físicas:
flexibilidade
equilíbrio
e
Alongamento;
2-Ginástica
Localizada

Diferenciar
exercício físico de
atividade física e
propor alternativas
para a prática de
exercícios
físicos
dentro e fora do
ambiente escolar.

EF35EF19

7º ano
1-Exercícios de
resistência
e
Força;
2- Musculação

Dança

Danças urbanas
6º ano
Hip-Hop
Freestyle

7º ano
Dança De Rua
Street Dance

EF67EF11

AF

Experimentar, fruir
e recriar danças
urbanas,
identificando seus
elementos
constitutivos
(ritmo,
espaço,
gestos).

EF35EF09

exercícios
resistidos
(exercícios
realizados
contra uma resistência, o
que pode ser feito com o
próprio corpo ou com a
utilização de pesos).
Diferenciar
exercício
físico de atividade física
demanda compreender
essas
duas
manifestações.
Atividades físicas são
qualquer
movimento
corporal utilizando os
músculos esqueléticos. O
exercício físico é um tipo
de
atividade
física
orientado
para
um
determinado fim, como
melhorar o desempenho
físico de um atleta ou
aprimorar a aptidão
física para a saúde.
Propor alternativas para
a prática de exercícios
físicos dentro e fora do
ambiente
escolar
significa que os alunos
devem se apropriar dos
conhecimentos
sobre
tipos de exercício físico e
possibilidades
de
praticá-los
fora
do
ambiente escolar, como,
por exemplo, correr,
fazer
séries
de
abdominais ou flexões
de braços.
Danças urbanas são
modalidades de danças
que surgiram em guetos
e centros urbanos, em
geral praticadas em
espaços públicos, fora de
ambientes formais.
Experimentar
significa se apropriar de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Esse trabalho pode
ser desenvolvido através
do conhecimento do que
são danças urbanas, a
vivencia
de
alguns
movimentos
dessas
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danças na escola e em
casa (registrando através
de filmagens e fotos),
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
estudos, etc.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
segundo um critério de
complexidade pode ser
desenvolvida
promovendo
aprendizagens sobre o
percurso histórico das
danças
urbanas,
partindo-se das suas
modalidades
originais
para aquelas que são
praticadas nos dias de
hoje. No 5º ano já há
uma introdução do Hip
Hop.
Além disso, o estudo
do
elemento
constituinte
espaço
possibilita
interações
com o componente
curricular de Geografia.
Dança

Danças urbanas
6º ano
Hip-Hop
Freestyle

7º ano
Dança De Rua
Street Dance

EF67EF12

AC

Planejar e utilizar
estratégias
para
aprender
elementos
constitutivos
das
danças urbanas.

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem se compartilha a
sua
realização.
Os
elementos constitutivos
das danças são: (1)
ritmo, que é um
movimento que ocorre
com uma recorrência
regular; (2) espaço, que
refere-se ao ambiente
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Danças

Danças urbanas

EF67EF13

AC

Diferenciar
as
danças urbanas das
demais
manifestações da
dança, valorizando
e respeitando os
sentidos
e
significados
atribuídos a eles
por
diferentes
grupos sociais.

EF67EF14

AF

Experimentar, fruir
e recriar diferentes
lutas do Brasil,
valorizando
a
própria segurança e

6º ano
Hip-Hop
Freestyle

7º ano
Dança De Rua
Street Dance

Lutas

Lutas do Brasil
6º ano
Lutas indígenas

EF35EF15

físico no qual nos
movimentamos em uma
relação de interação,
adaptação
e
transformação; e (3)
gesto,
que
é
o
movimento aliado a um
significado, que constitui
a expressão daquilo que
é
observado
nos
movimentos de quem
dança. Danças urbanas
são modalidades de
danças que surgiram em
guetos
e
centros
urbanos,
em
geral
praticadas em espaços
públicos,
fora
de
ambientes formais.
Diferenciar as danças
urbanas das demais
manifestações da dança
significa que os alunos
devem vivenciar os
diferentes
tipos
de
danças e as danças
urbanas, identificando
seus
elementos
constitutivos
e
características presentes
nessas
modalidades,
para,
então,
poder
compará-las. As danças
urbanas
são
modalidades de danças
que surgiram em guetos
e centros urbanos, em
geral praticadas em
espaços públicos, fora de
ambientes
formais.
Valorizar e respeitar
sentidos e significados
atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais
significa compreender
que as danças urbanas
foram criadas em locais
onde viviam pessoas de
grupos minoritários e
que, com o passar do
tempo, foram criadas
diversas modalidades de
danças
urbanas
praticadas por diferentes
grupos sociais.
Lutas do Brasil, na
habilidade, referem-se
àquelas praticadas pelo
território
brasileiro,
porém,
em
esferas
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7º ano

integridade física,
bem como as dos
demais.

sociais menos familiares
aos alunos.
Experimentar
significa se apropriar de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
segundo um critério de
complexidade pode ser
desenvolvida
promovendo
aprendizagens sobre as
lutas que os alunos
praticam para lutas que
observam no ambiente
social no qual estão
inseridos.
Esse trabalho pode ser
desenvolvido
esse
trabalho
através
conhecimento
do
conceito de lutas, os
tipos de lutas, vivencia
de alguns movimentos
dessas modalidades na
escola ou em casa
(registrando através de
filmagens
e
fotos),
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
estudos, etc.

Planejar e utilizar
estratégias básicas
das lutas do Brasil,
respeitando
o
colega
como
oponente.

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com

Capoeira

Lutas

Lutas do Brasil
6º ano
Lutas indígenas
7º ano
Capoeira

EF67EF15

EF
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quem se compartilha a
sua realização. Lutas do
Brasil, na habilidade,
refere-se
àquelas
praticadas pelo território
brasileiro, porém, em
esferas sociais menos
familiares aos alunos.
Respeitar o colega como
oponente
significa
compreender que as
lutas
propõem
a
oposição
entre
indivíduos e objetivo
centrado no corpo da
outra pessoa. Desse
modo, devem respeitar
as
normas
da
modalidade e discutir
sobre procedimentos de
prática que considerem
a inclusão de todos com
segurança.
Lutas

Lutas do Brasil
6º ano
Lutas indígenas
7º ano
Capoeira

EF67EF16

AC

Identificar
as
características
(códigos,
rituais,
elementos técnicotáticos,
indumentária,
materiais,
instalações,
instituições)
das
lutas do Brasil.

Identificar
as
características das lutas
do Brasil refere-se a
aprendizagens
sobre
alguns
de
seus
elementos: a) códigos:
condutas que devem
assumir
durante
as
práticas;
B)
rituais:
elementos
específicos
que fazem parte da luta,
como cumprimentar o
adversário e o juiz antes
do enfrentamento; c)
elementos
técnicotáticos: são movimentos
específicos
que
os
praticantes
devem
dominar,
como
os
rolamentos, técnicas de
projeção e técnicas de
imobilização no judô; d)
indumentária: são as
vestimentas utilizadas,
como o quimono no
karatê; e) materiais:
equipamentos utilizados
pelos lutadores, como
luvas, protetores de
boca, protetores de
cabeça
etc.;
d)
instalações: locais de
disputa, como tatames
ou ringues. Lutas do
Brasil, na habilidade,
refere-se
àquelas
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Lutas

Lutas do Brasil

EF67EF17

EF

Problematizar
preconceitos
e
estereótipos
relacionados
ao
universo das lutas e
demais
práticas
corporais,
propondo
alternativas
para
superá-los,
com
base
na
solidariedade, na
justiça, na equidade
e no respeito.

EF67EF18

AF

Experimentar
e
fruir
diferentes
práticas corporais
de
aventura
urbanas,
valorizando
a
própria segurança e
integridade física,
bem como as dos
demais.

6º ano
Lutas indígenas
7º ano
Capoeira

Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
urbanas
6º ano
Skate
Parkour
7º ano
Escalada
Artificial
Slackline

de

EF67EF19
EF67EF20

praticadas pelo território
brasileiro, porém, em
esferas sociais menos
familiares aos alunos.
Problematizar
preconceitos
e
estereótipos
significa
fazer questionamentos e
reflexões relacionados
ao universo das lutas e
demais práticas, como
esportes, danças, jogos e
brincadeiras e ginásticas,
observando que são
praticados de formas
diferentes de acordo
com a sua origem e o
ambiente social no qual
se manifestam, e que o
contato com práticas de
culturas diferentes pode
gerar situações de não
aceitação e intolerância.
As aprendizagens sobre
as origens das práticas
corporais e o seu
significado para aqueles
que
as
praticam
constituem elementos
importantes para se
discutir
e
debater
soluções
para
a
superação de injustiça e
preconceitos expressos
nessas manifestações.
As práticas corporais de
aventura
urbana
exploram formas de
experimentação corporal
em ambientes urbanos,
centradas nas situações
de imprevisibilidade que
se apresentam quando o
praticante interage com
um ambiente desafiador.
Experimentar
se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência corporal. O
fruir se relaciona às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode
propor
inicialmente
a
investigação
e
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Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
urbanas
6º ano
Skate
Parkour
7º ano
Escalada
Artificial
Slackline

EF67EF19
de

AC

Identificar os riscos
durante
a
realização
de
práticas corporais
de
aventura
urbanas e planejar
estratégias para sua
superação.

proposição de práticas
de aventura urbana que
conhecem ou praticam
para aquelas que não
fazem parte do seu
contexto social.
Esse trabalho pode ser
desenvolvido através do
conhecimento
do
conceito de práticas
corporais de aventura
urbanas, quais são essas
práticas, vivencia de
alguns
movimentos
dessas modalidades na
escola e em casa
(registrando através de
filmagens
e
fotos),
análise de vídeos, leitura
de textos, roteiros de
estudos, etc.
Identificar os riscos
significa reconhecer que
as práticas corporais de
aventura
urbana
possuem
uma
característica
de
incerteza
quanto
a
modos de prática e
quanto a objetivos a
serem
atingidos,
portanto, é uma prática
onde os riscos estão
presentes e devem ser
gerenciados. As práticas
corporais de aventura
urbana exploram formas
de
experimentação
corporal em ambientes
urbanos, centradas nas
perícias
e
proezas
provocadas
pelas
situações
de
imprevisibilidade que se
apresentam quando o
praticante interage com
um ambiente desafiador.
Os reconhecimentos dos
riscos
na
presença
dessas práticas corporais
devem servir de base
para
discutir
quais
modalidades
serão
realizadas
e
quais
principais ações motoras
estão presentes na sua
realização. A partir dessa
análise,
devem
estabelecer
coletivamente medidas
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Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
urbanas
6º ano
Skate
Parkour
7º ano
Escalada
Artificial
Slackline

EF67EF20
de

AC

Executar práticas
corporais
de
aventura urbanas,
respeitando
o
patrimônio público
e
utilizando
alternativas para a
prática segura em
diversos espaços.

para superar os riscos,
como
utilizar
equipamentos
de
segurança, realizar as
práticas com auxílio dos
colegas ou organizar as
práticas de acordo com
as
habilidades
dos
praticantes.
Executar significa se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. As práticas
corporais de aventura
urbana exploram formas
de
experimentação
corporal em ambientes
urbanos, centradas nas
perícias
e
proezas
provocadas
pelas
situações
de
imprevisibilidade que se
apresentam quando o
praticante interage com
um ambiente desafiador.
Patrimônio público é um
conjunto de bens à
disposição da população
e que deve ser utilizado
com um senso de
coletividade
e
preservação.
Utilizar
alternativas
para
práticas seguras significa
considerar os seguintes
elementos:
a)
Qual
prática será realizada; b)
Quem irá realizar essa
prática;
c)
Quais
habilidades motoras são
requisitadas para as
práticas; d) Qual o local
de
realização
das
práticas; e) Quais os
materiais e recursos
disponíveis. A partir da
análise
desses
elementos, os alunos
devem refletir sobre
maneiras de realização
das
práticas
de
aventuras urbanas nos
espaços
públicos
disponíveis, analisando
os riscos tanto para si
mesmos como para os
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Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
urbanas
6º ano
Skate
Parkour
7º ano
Escalada
Artificial
Slackline

EF67EF21
de

AC

Identificar a origem
das
práticas
corporais
de
aventura
e
as
possibilidades de
recriá-las,
reconhecendo as
características
(instrumentos,
equipamentos de
segurança,
indumentária,
organização) e seus
tipos de práticas.

frequentadores
e
propondo soluções para
uma prática segura.
Identificar a origem das
práticas corporais de
aventura
significa
compreender que essas
manifestações surgiram
da vontade de superar
obstáculos
impostos
pela
natureza,
resultando
em
modalidades de práticas
não
convencionais.
Recriar é um processo
que demanda uma série
de outras aprendizagens
e que, nesta habilidade,
pressupõe que os alunos
reconheçam
suas
características, como: a)
Instrumentos: materiais
utilizados
para
as
práticas, como bicicleta,
skate, cordas, pranchas
de
surfe;
b)
Equipamentos
de
segurança:
capacete,
luvas, colete salva-vidas,
joelheiras, entre outros;
c)
Indumentária:
vestimentas apropriadas
para as práticas, como
bermudas largas para a
prática do skate ou
calçados reforçados para
o montanhismo; d)
Organização: refere-se a
possíveis classificações
das práticas, como, por
exemplo, o ambiente
físico no qual são
realizadas (água, ar,
terra).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

8º E 9º ANO
Educação Física
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO
DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

Esportes

8ºano

EF89EF01

AF

Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco

9ºano
Esportes
invasão
Esportes
combate

de
de

TEXTO DA HABILIDADE

Experimentar
diferentes papéis
(jogador, árbitro e
técnico) e fruir os
esportes
de
rede/parede,
campo e taco,
invasão e combate,
valorizando
o
trabalho coletivo e
o protagonismo.

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

EF67EF03

COMENTÁRIO

Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros. Os
alunos devem vivenciar
os papéis de jogador,
que é aquele em que se
participa ou atua no
jogo,
árbitro,
que
desempenha a função de
fazer cumprir as regras,
e técnico, que orienta e
dirige uma equipe ou
atleta.
Esportes
de
rede/parede têm como
característica
arremessar, lançar ou
rebater a bola à quadra
adversária na tentativa
de fazê-los cometer um
erro, sendo incapaz de
devolvê-la. Em esportes
de campo e taco, os
praticantes
devem
rebater a bola lançada
pelo adversário o mais
longe possível, para
tentar percorrer o maior
número de vezes as
bases ou a maior
distância possível entre
as bases enquanto os
defensores
não
recuperam o controle da
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Esportes

8ºano

EF89EF02

Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco

9ºano
Esportes
invasão

de

AC

Praticar um ou mais
esportes
de
rede/parede,
campo e taco,
invasão e combate
oferecidos
pela
escola,
usando
habilidades técnicotáticas básicas.

bola.
Esportes
de
invasão se caracterizam
por
comparar
a
capacidade de uma
equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro
objeto) a uma meta ou
setor da quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor
do
campo.
Esportes de combate se
caracterizam
por
disputas nas quais o
oponente
deve
ser
subjugado, com técnicas,
táticas e estratégias de
desequilíbrio, contusão,
imobilização ou exclusão
de um determinado
espaço, por meio de
combinações de ações
de ataque e defesa. O
protagonismo prevalece
nas
modalidades
individuais, como no
salto em distância e no
tiro ao alvo, mas é
importante também nos
esportes coletivos, visto
que o aluno deve se
empenhar em realizar a
sua função para o bem
coletivo. O trabalho
coletivo ocorre quando
um grupo de pessoas se
dedica a realizar uma
tarefa,
como
nos
esportes coletivos, e
possibilita
troca
de
experiências,
ajuda
mútua, aprendizagem de
novas
habilidades
motoras
e
compartilhamento
de
decisões.
Praticar significa se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. Esportes de
rede/parede tem como
característica
arremessar, lançar ou
rebater a bola à quadra
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Esportes
combate

Esportes

de

8ºano
Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco

EF89EF03

AC

Formular e utilizar
estratégias
para
solucionar
os
desafios técnicos e
táticos, tanto nos
esportes de campo
e
taco,
rede/parede,

adversária na tentativa
de fazê-los cometer um
erro, sendo incapaz de
devolvê-la. Em esportes
de campo e taco, os
praticantes
devem
rebater a bola lançada
pelo adversário o mais
longe possível, para
tentar percorrer o maior
número de vezes as
bases ou a maior
distância possível entre
as bases enquanto os
defensores
não
recuperam o controle da
bola.
Esportes
de
invasão se caracterizam
por
comparar
a
capacidade de uma
equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro
objeto) a uma meta ou
setor da quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor
do
campo.
Esportes de combate se
caracterizam
por
disputas nas quais o
oponente
deve
ser
subjugado, com técnicas,
táticas e estratégias de
desequilíbrio, contusão,
imobilização ou exclusão
de um determinado
espaço, por meio de
combinações de ações
de ataque e defesa. Usar
habilidades
técnicotáticas básicas significa
se
apropriar
de
aprendizagens sobre os
principais movimentos
requisitados
nas
modalidades e sobre
como se posicionar nos
espaços
e
tomar
decisões durante uma
situação de jogo.
Formular
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
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9ºano
Esportes
invasão
Esportes
combate

de
de

invasão e combate
como
nas
modalidades
esportivas
escolhidas
para
praticar de forma
específica.

ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem se compartilha a
sua
realização.
Solucionar os desafios
técnicos
e
táticos
significa que os alunos
devem,
mediante
situações nas quais se
deparam
com
dificuldades em realizar
os
movimentos
requisitados
nas
modalidades ou como se
posicionar nos espaços e
tomar decisões durante
uma situação de jogo,
compartilhar sugestões
para
que
consigam
superá-las. Em esportes
de campo e taco, os
praticantes
devem
rebater a bola lançada
pelo adversário o mais
longe possível, para
tentar percorrer o maior
número de vezes as
bases ou a maior
distância possível entre
as bases enquanto os
defensores
não
recuperam o controle da
bola.
Esportes
de
invasão se caracterizam
por
comparar
a
capacidade de uma
equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro
objeto) a uma meta ou
setor da quadra/campo
defendida
pelos
adversários, protegendo,
simultaneamente,
o
próprio alvo, meta ou
setor
do
campo.
Esportes de combate se
caracterizam
por
disputas nas quais o
oponente
deve
ser
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Esportes

8º ano

EF89EF04

AF

Identificar
os
elementos técnicos
ou técnico-táticos
individuais,
combinações
táticas, sistemas de
jogo e regras das
modalidades
esportivas
praticadas,
bem
como diferenciar as
modalidades
esportivas
com
base nos critérios
da lógica interna
das categorias de
esporte:
rede/parede,
campo e taco,
invasão e combate.

EF89EF05

AC

Identificar
as
transformações
históricas
do
fenômeno
esportivo e discutir
alguns de seus
problemas (doping,
corrupção,
violência etc.) e a
forma como as

Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco
(Badminton
Criquete)

e

9ºano
- Esportes de
invasão
- Esportes de
rede divisória
(Basquete
Voleibol)

Esportes

e

8º ano
Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco
(Badminton
Criquete)

e

EF67EF05

subjugado, com técnicas,
táticas e estratégias de
desequilíbrio, contusão,
imobilização ou exclusão
de um determinado
espaço, por meio de
combinações de ações
de ataque e defesa.
Habilidade que permite
compreender
os
elementos da lógica
interna dos esportes de
invasão.
Identificar significa se
apropriar
de
aprendizagens
sobre
alguns elementos dos
esportes. Os elementos
técnicos ou técnicotáticos individuais são os
principais movimentos
requisitados
nas
modalidades e dizem
respeito a saber como se
posicionar nos espaços e
tomar decisões durante
uma situação de jogo.
Combinações
táticas:
combinações
de
posicionamentos
coletivos
em
uma
situação de jogo que
podem se modificar
durante a sua disputa.
Sistemas
de
jogo:
maneira como se divide
pelo espaço e como se
ocupam os espaços do
campo.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode propor que se
iniciem as aprendizagens
com modalidades que
fazem parte do contexto
social dos alunos para
modalidades
menos
familiares a eles.
.
Identificar
as
transformações
históricas do fenômeno
esportivo
significa
reconhecer
que
o
esporte sofreu inúmeras
mudanças
no
seu
percurso histórico até
chegar ao modelo que
conhecemos
hoje,
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mídias
apresentam.

os

9ºano
- Esportes de
invasão
- Esportes de
rede divisória
(Basquete
Voleibol)

Esportes

e

8º ano

EF89EF06

AC

Verificar
locais
disponíveis
na
comunidade para a
prática de esportes
e
das
demais
práticas corporais
tematizadas
na
escola, propondo e
produzindo
alternativas
para
utilizá-los no tempo
livre.

EF89EF07

AF

Experimentar
e
fruir um ou mais
programas
de
exercícios físicos,
identificando
as

Esportes
de
rede/parede
Esportes
de
campo e taco
(Badminton
Criquete)

e

9ºano
- Esportes de
invasão
- Esportes de
rede divisória
(Basquete
Voleibol)

Ginásticas

e

8º ANO
Ginástica
de
condicionament
o físico

representando uma das
manifestações culturais
de maior influência em
nossa sociedade. Discutir
alguns
de
seus
problemas
significa
reconhecer que estar
entre os primeiros traz
fama e reconhecimento
financeiro aos seus
praticantes, e que, por
isso, algumas vezes se
utilizam de substâncias
ilícitas para tal fim. Além
disso, a exposição nas
mídias e o uso do
esporte
como
instrumento
político
atraem
um
grande
aporte financeiro de
empresas e governos, e
os seus gerenciadores
nem sempre agem de
forma
correta
na
administração
dos
recursos.
Verificar
locais
disponíveis
na
comunidade para a
prática de esportes e
demais
práticas
corporais significa que os
alunos devem adotar
uma postura crítica e
proativa no sentido de
agir na identificação do
acesso às práticas de
esportes
e
demais
práticas corporais, como
jogos e brincadeiras,
ginásticas,
danças,
práticas de aventura e
lutas, primordialmente
nos espaços públicos.
Propor
e
produzir
alternativas,
nesta
habilidade, referem-se
às aprendizagens que
possibilitam ao aluno ter
condições de realizar de
forma autônoma uma
determinada
prática
corporal, não só durante
as aulas, como também
para além delas.
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens que só
podem ser acessadas
pela
experiência
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Ginástica
de
conscientização
corporal

exigências
corporais
desses
diferentes
programas
e
reconhecendo
a
importância
de
uma
prática
individualizada,
adequada
às
características
e
necessidades
de
cada sujeito.

1-Diferenças e
Semelhanças
2-Exercícios de
força

9º ANO
Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Exercícios de
velocidade
2-Riscos do uso
de
anabolizantes

Ginásticas

8º ANO
EF89EF08
Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Diferenças e
Semelhanças
2-Exercícios de
força

AC

Discutir
as
transformações
históricas
dos
padrões
de
desempenho,
saúde e beleza,
considerando
a
forma como são
apresentados nos
diferentes
meios
(científico,
midiático etc.).

corporal, ou seja, devem
ser
efetivamente
vivenciadas. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Exercícios físicos são
tipos
de
atividades
físicas orientadas para
um determinado fim e,
no caso da habilidade, se
relaciona com a aptidão
física.
Exigências
corporais de diferentes
programas refere-se às
sensações
corporais
experimentadas durante
as práticas, aliadas às
capacidades físicas, que
são características que
nossos
movimentos
apresentam
e
que
podem ser aprimorados
com o treinamento,
como a força muscular, a
resistência
muscular
localizada
e
a
flexibilidade. Reconhecer
a importância de uma
prática individualizada
significa que os alunos
devem
compreender
que os exercícios físicos
devem ser adequados às
necessidades
e
capacidades de cada um
em
termos
de
intensidade, duração e
frequência.
Discutir
as
transformações
históricas dos padrões
de desempenho, saúde e
beleza
significa
compreender que esses
conceitos são mutáveis e
dependem do contexto
social,
histórico
e
cultural no qual se está
inserido. Considerar a
forma
como
são
apresentados
nos
diferentes meios referese a aprendizagens que
possibilitem aos alunos
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analisar as diferenças
daquilo
que
se
estabelece como padrão
nos
meios
de
comunicação e aquilo
que a ciência estabelece
como saudável.

9º ANO
Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Exercícios de
velocidade
2-Riscos do uso
de
anabolizantes

Ginásticas

8º ANO

EF89EF09

AC

Problematizar
a
prática excessiva de
exercícios físicos e
o
uso
de
medicamentos para
a ampliação do
rendimento
ou
potencialização das
transformações
corporais.

EF89EF10

AF

Experimentar
e
fruir um ou mais

Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Diferenças e
Semelhanças

Problematizar significa
fazer questionamentos e
reflexões sobre a prática
excessiva de exercícios
físicos e o uso de
substâncias
como
anabolizantes
e
estimulantes. Ampliar o
rendimento
significa
dispor de mais energia e
disposição para realizar
exercícios
físicos.
Potencialização
das
transformações
corporais refere-se às
mudanças no corpo, em
geral desejadas por
quem faz uso dessas
substâncias,
como
aumento
de
massa
magra ou redução da
gordura corporal.

2-Exercícios de
força

9º ANO
Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Exercícios de
velocidade
2-Riscos do uso
de
anabolizantes

Ginásticas

8º ANO

EF67EF08

Habilidade que permite
discutir e refletir como
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Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal

tipos de ginástica
de conscientização
corporal,
identificando
as
exigências
corporais
dos
mesmos.

essas práticas corporais
podem contribuir para
melhoria da saúde e
qualidade de vida dos
praticantes.
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Essa habilidade poderá
ser retomada do ano
anterior, abordando o
tema
de
maneira
aprofundada e variando
a
modalidade
de
Ginástica vivenciada no
ano anterior.

Identificar
as
diferenças
e
semelhanças entre
a
ginástica
de
conscientização
corporal e as de
condicionamento
físico e discutir
como a prática de
cada uma dessas
manifestações
pode
contribuir
para a melhoria das
condições de vida,
saúde, bem-estar e
cuidado
consigo
mesmo.

Identificar as diferenças
e semelhanças entre a
ginástica
de
conscientização corporal
e as de condicionamento
físico
significa
reconhecer quais são as
características das duas
modalidades,
como
capacidades
físicas,
habilidades
motoras,
relação com o ambiente
físico,
sensações
corporais durante as
vivências,
objetivos
esperados
pelos
praticantes
e
fazer
comparações entre as
duas práticas. Discutir
como cada uma das
práticas pode contribuir
para
melhoria
das
condições
de
vida,
saúde, bem-estar e
cuidado consigo mesmo

1-Diferenças e
Semelhanças
2-Exercícios de
força

9º ANO
Ginástica
de
condicionament
o físico
Ginástica
de
conscientização
corporal
1-Exercícios de
velocidade
2-Riscos do uso
de
anabolizantes

EF89EF11

AC
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Danças

Danças de salão

EF89EF12

AF

Experimentar, fruir
e recriar danças de
salão, valorizando a
diversidade cultural
e respeitando a
tradição
dessas
culturas.

EF89EF13

AC

Planejar e utilizar

8º ano
Bolero
Mambo

9º ano
Forró
Samba

Danças

Danças de salão

EF69AR09

significa debater sobre
as sensações observadas
ao experimentar as
práticas e poder, dentro
das suas expectativas e
do que as ginásticas
possibilitam,
desenvolver
aprendizagens
sobre
como utilizá-las para
esses fins.
Habilidade que permite
conhecer e valorizar as
danças
de
salão,
valorizando sua prática,
além
de
promover
reflexões
sobre
os
preconceitos
relacionados as danças.
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode propor que os
alunos
investiguem
inicialmente
as
modalidades de dança
que
conhecem
ou
praticam, passando para
aquelas
menos
familiares.
Essa habilidade poderá
ser retomada do ano
anterior, abordando o
tema
de
maneira
aprofundada e variando
o
tipo
de
dança
vivenciada
no
ano
anterior.
Há, aqui, oportunidade
de
trabalho
interdisciplinar com a
habilidade (EF69AR09),
da Arte, no que se refere
à experimentação e
fruição de diversos tipos
de dança.
Planejar

e

utilizar
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estratégias para se
apropriar
dos
elementos
constitutivos
(ritmo,
espaço,
gestos) das danças
de salão.

8º ano
Bolero
Mambo

9º ano
Forró
Samba

Danças

Danças de salão

8º ano
Bolero
Mambo

9º ano
Forró

EF89EF14

AC

Discutir
estereótipos
e
preconceitos
relativos às danças
de salão e demais
práticas corporais e
propor alternativas
para sua superação.

estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem se compartilha a
sua
realização.
Apropriar-se
dos
elementos constitutivos
das danças de salão, que
são aquelas executadas
por
um
par
de
dançarinos,
significa
estarem
aptos
a
compreender e executar
o ritmo, que é um
movimento que ocorre
com uma recorrência
regular, utilizar-se do
espaço, que refere-se ao
ambiente físico no qual
nos movimentamos em
uma
relação
de
interação, adaptação e
transformação, e quais
gestos, que são os
movimentos aliados a
um
significado,
constituem a expressão
daquilo que é observado
nos movimentos dos
praticantes da dança.
Discutir estereótipos e
preconceitos relativos às
danças de salão e
demais
práticas
corporais
significa
levantar questões a
respeito
dos
julgamentos que se
fazem das danças de
salão, brincadeiras e
jogos, ginásticas, lutas
ou práticas de aventura
sem
conhecimento
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Samba

Danças

Danças de salão

sobre o assunto, e que
podem
levar
à
intolerância ou repúdio.
Propor alternativas para
a sua superação referese a aprendizagens que
possibilitam aos alunos
construírem argumentos
para esse fim, como
conhecer as origens das
práticas corporais e o
seu significado para
aqueles que as praticam.

EF89EF15

AC

Analisar
as
características
(ritmos,
gestos,
coreografias
e
músicas)
das
danças de salão,
bem como suas
transformações
históricas e os
grupos de origem.

EF89EF16

AF

Experimentar
e
fruir a execução
dos
movimentos
pertencentes
às
lutas do mundo,
adotando
procedimentos de
segurança
e
respeitando
o
oponente.

8º ano
Bolero
Mambo

9º ano
Forró
Samba

Lutas

Lutas do mundo

8º ano
1-Variações dos
elementos das
lutas agarradas
2-Jiu-Jitsu

9º ano

EF67EF14

Analisar
as
características
das
danças de salão significa
examinar
mais
detalhadamente os seus
ritmos ou tipos, como
forró, gafieira, salsa,
entre outros, os gestos,
que são os movimentos
executados durante as
danças, as coreografias,
que são os passos que
compõem a dança, e as
músicas,
que
são
determinadas de acordo
com o tipo de dança
praticada. Analisar as
transformações
históricas e os grupos de
origem
significa
compreender que, assim
como
as
outras
modalidades de danças,
as danças de salão
tiveram origem em
determinadas épocas e
culturas e sofreram
adaptações
e
transformações
de
acordo com os locais de
prática.
Habilidade que permite
conhecer e executar os
movimentos das lutas do
mundo,
adotando
procedimentos
de
segurança, respeitando o
oponente, visando a
inclusão de todos/as.
Experimentar significa se
apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
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1-Variações dos
elementos das
lutas de contato

aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode estabelecer que
inicialmente os alunos
aprendam sobre lutas do
mundo que conhecem
para pesquisas e práticas
de lutas que não
conhecem.
Essa habilidade poderá
ser retomada do ano
anterior, abordando o
tema
de
maneira
aprofundada e variando
o tipo de luta vivenciada
no ano anterior.

2-Muay Thai

Lutas

Lutas do mundo

8º ano
1-Variações dos
elementos das
lutas agarradas
2-Jiu-Jitsu

9º ano
1-Variações dos
elementos das
lutas de contato
2-Muay Thai

EF89EF17

AC

Planejar e utilizar
estratégias básicas
das
lutas
experimentadas,
reconhecendo as
suas características
técnico-táticas.

Planejar
e
utilizar
estratégias refere-se ao
conhecimento originado
pela
observação
e
análise das próprias
experiências corporais e
daquelas realizadas por
outros. Trata-se de um
ato
intencional,
orientado a formular e
empregar estratégias de
observação e análise
para:
(a)
resolver
desafios peculiares à
prática realizada; (b)
apreender
novas
modalidades;
(c)
adequar as práticas aos
interesses
e
às
possibilidades próprios e
aos das pessoas com
quem se compartilha a
sua
realização.
Reconhecer
as
características técnicotáticas
significa
compreender
os
movimentos específicos
das lutas que os
praticantes
devem
dominar, como, por
exemplo, os rolamentos,
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Lutas

Lutas do mundo

EF89EF18

AC

Discutir
as
transformações
históricas,
o
processo
de
esportivização e a
midiatização
de
uma ou mais lutas,
valorizando
e
respeitando
as
culturas de origem.

EF07EF17

EF89EF19

AF

Experimentar
e
fruir
diferentes
práticas corporais
de aventura na
natureza,
valorizando
a
própria segurança e
integridade física,
bem como as dos
demais,
respeitando
o
patrimônio natural
e minimizando os
impactos
de
degradação
ambiental.

EF67EF21

8º ano
1-Variações dos
elementos das
lutas agarradas
2-Jiu-Jitsu

9º ano
1-Variações dos
elementos das
lutas de contato
2-Muay Thai

Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
natureza

de
na

8º ano
Corrida
Orientação

9º ano
Arvorismo

de

técnicas de projeção e
técnicas de imobilização
no judô.
Discutir
as
transformações
históricas
significa
levantar questões sobre
o processo de evolução
das lutas, que têm suas
origens associadas à
sobrevivência,
defesa
pessoal ou combate
militar e, com o passar
do
tempo,
foram
transformadas
em
modalidades
desportivas.
Midiatização refere-se
ao
processo
de
divulgação e propagação
de algumas modalidades
de lutas. Ao identificar as
origens das lutas, os
alunos
devem
reconhecer que essas
práticas
foram
transmitidas de geração
em geração e sofreram
transformações
e
adaptações de acordo
com as características do
ambiente físico e social
no qual eram praticadas
até chegar a eles. Essa
percepção gera um
sentido de continuidade,
preservação
e
valorização
dos
significados das lutas
para as culturas nas
quais se originaram.
Habilidade que permite
conhecer e experimentar
práticas corporais de
aventura em ambientes
naturais, centradas nas
proezas
provocadas
pelas
situações
de
imprevisibilidade que se
apresentam quando o
praticante interage com
um ambiente desafiador.
Nessa habilidade, os
alunos
devem
conscientizar-se
da
importância de se pensar
em
práticas
que
preservem
esses
ambientes.
Experimentar significa se
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apropriar
de
aprendizagens
pela
experiência. O fruir se
relaciona
às
aprendizagens
que
permitem ao aluno
desfrutar da realização
de uma determinada
prática corporal ou
apreciá-la
quando
realizada por outros.
Uma possibilidade de
organização
da
habilidade por anos
pode seguir um critério
de complexidade das
práticas corporais de
aventura na natureza,
partindo de modalidades
com exigências mais
simples para as mais
complexas.
Essa
habilidade poderá ser
retomada
do
ano
anterior, abordando o
tema
de
maneira
aprofundada e variando
o tipo de prática
corporal de aventura
vivenciada
no
ano
anterior.

Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
natureza

EF89EF20
de
na

8º ano
Corrida
Orientação

9º ano
Arvorismo

de

AC

Identificar riscos,
formular
estratégias
e
observar normas de
segurança
para
superar os desafios
na realização de
práticas corporais
de aventura na
natureza.

Identificar riscos significa
reconhecer
que
as
práticas corporais de
aventura na natureza
possuem
uma
característica
de
incerteza
quanto
a
modos de prática e
quanto a objetivos a
serem
atingidos:
portanto, são práticas
onde os riscos estão
presentes e devem ser
gerenciados. As práticas
corporais de aventura na
natureza
exploram
formas
de
experimentação corporal
em ambientes naturais,
centradas nas perícias e
proezas
provocadas
pelas
situações
de
imprevisibilidade que se
apresentam quando o
praticante interage com
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Práticas
corporais
aventura

de

Práticas
corporais
aventura
natureza

EF89EF21
de
na

8º ano
Corrida
Orientação

9º ano
Arvorismo

de

AC

Identificar
as
características
(equipamentos de
segurança,
instrumentos,
indumentária,
organização)
das
práticas corporais
de aventura na
natureza,
bem
como
suas
transformações
históricas.

um ambiente desafiador.
O reconhecimento dos
riscos
na
presença
dessas práticas corporais
deve servir de base para
discutir
quais
modalidades
serão
realizadas e as principais
ações motoras presentes
na sua realização. A
partir dessa análise,
devem
estabelecer
coletivamente medidas
para superar os desafios
de forma segura, como
utilizar equipamentos de
segurança, realizar as
práticas com auxílio dos
colegas ou organizar as
práticas de acordo com
as
habilidades
dos
praticantes.
Identificar
as
características descritas
na habilidade refere-se a
conhecer o significado
de: a) Instrumentos:
materiais utilizados para
as práticas, como cordas,
paraquedas,
botes,
remos, entre outros; b)
Equipamentos
de
segurança:
capacete,
luvas, colete salva-vidas,
joelheiras, entre outros;
c)
Indumentária:
vestimentas apropriadas
para as práticas, como
óculos
para
o
paraquedismo, bermuda
larga para o surfe,
calçados reforçados para
o
trekking;
d)
Organização: refere-se a
possíveis classificações
das práticas, como, por
exemplo, o ambiente
físico no qual são
realizadas (água, ar,
terra). Transformações
históricas das práticas
corporais de aventura na
natureza referem-se à
evolução
e
popularização
das
modalidades,
influenciando o seu
modo de prática, assim
como
as
suas
características.
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