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I – Competências e respectivas habilidades e valores.

FUNÇÃO 1: REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1.1 Competências: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em
situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores e das
situações.
Habilidades:
- Perceber a pertinência da utilização de determinadas formas de linguagem, de acordo com diferentes
situações e objetivos.
- Colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas e meios de expressão às suas
características específicas.
- Perceber quais são, selecionar e utilizar as formas mais adequadas para expressar concordância, oposição,
indiferença, neutralidade, solidariedade em diferentes situações e contextos etc.
- Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados aos discursos científico, artístico,
literário ou outros.
- Utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo, sejam mais adequados para contestar, esclarecer,
fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos.

Valores e Atitudes:

- Valorização do diálogo. - Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar. - Senso crítico.
1.2 Competências: Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a terminologia pertinente.
Habilidades:



- Adequar o discurso ao vocabulário específico e às características pessoais e sociais dos interlocutores ou do
público alvo. - Reconhecer e utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada situação. - Utilizar
dicionários de línguas, especializados em áreas de conhecimento e/ou profissionais. - Aprimorar o discurso
incorporando ao vocabulário termos específicos da área científica, artística, literária e tecnológica. Valores e
Atitudes: - Colocar-se no lugar do outro. - Respeito ao interlocutor e fazer-se respeitar. - Preocupação com a
qualidade de seus registros e com as formas e conteúdo de suas comunicações.
1.3 Competências: Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e
expressão. Habilidades:
- Analisar e interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de expressão, objetivos,
intenções, valores implícitos, mensagens subliminares, filiação ideológica etc. - Selecionar estilos e formas de
comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação, utilizando categorias e procedimentos próprios do
discurso científico, artístico, literário ou outros. - Acionar, selecionar e organizar conhecimentos e articulá-los
coerentemente com coesão pertinente para a construção

de argumentos e de propostas críticas, com coerência, coesão e unidade.
Valores e Atitudes:
- Confiança em si próprio.
- Disposição em enfrentar situações novas.
- Iniciativa em buscar e dar informações e expressar ideias e sentimentos.
- Responsabilidade por suas iniciativas.

FUNÇÃO 2: INVESTIGAÇÃO E COMPREENSÃO
2.1 Competência: Avaliar resultados (de experimentos, demonstrações, projetos etc.) e propor ações
de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nas avaliações efetuadas.
Habilidades:
- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
 Buscar subsídios teóricos para interpretar e testar resultados.

- Confrontar resultados com objetivos e metas propostas. - Confrontar resultados com hipóteses levantadas. -
Avaliar os procedimentos que conduziram ao resultado obtido. - Identificar as possíveis implicações dos
resultados apresentados. - Propor ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com base nos
resultados obtidos. - Reconhecer transformações ambientais e prever efeitos nos ecossistemas e nos sistemas
produtivos. - Reconhecer parâmetros físicos, químicos e biológicos relevantes para o desenvolvimento
sustentável. - Identificar processos importantes para a preservação da vida e manutenção de algum tipo de
equilíbrio nos ecossistemas.
Valores e Atitudes:
- Refletir antes de emitir juízos de valor. - Reconhecer suas responsabilidades sociais e traduzi-las em ações. -
Desejar intervir na realidade para colaborar na resolução de problemas e criação de melhores condições de
vida. - Autonomia/iniciativa. - Partilhar saberes e responsabilidades. - Solidariedade.
2.2 Competência: Entender as tecnologias de Planejamento, Execução, Acompanhamento e Avaliação
de projetos. Habilidades:
- Organizar, registrar e arquivar informações. - Traduzir, interpretar ou reorganizar informações disponíveis em
estatísticas, objetivando interpolações ou extrapolações. - Selecionar critérios para estabelecer classificações
e construir generalizações. - Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas. - Elaborar, desenvolver,
acompanhar e avaliar planos de trabalho. - Elaborar relatórios, informes, requerimento, fichas, painéis,
roteiros, manuais e outros. - Avaliar os resultados e repercussões ou desdobramentos do projeto.
Valores e Atitudes:
- Hábitos de planejamento - Organização - Espírito de pesquisa. - Cuidado na realização dos trabalhos.
FUNÇÃO 3: CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOCULTURAL

3.1 Competência: Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de legitimação de acordos
e condutas sociais que se realizam em contextos histórico-culturais específicos. Habilidades:
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. - Situar as
diversas produções da cultura em seus contextos histórico-culturais. - Respeitar e preservar as manifestações
da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização. - Usufruir do
patrimônio cultural nacional e internacional, com as suas diferentes visões de mundo, e construir categorias de
diferenciação, apreciação e criação. - Interpretar informações, códigos, ideias, palavras, diferentes linguagens,
considerando as características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus emissores/produtores. - Identificar
características e elementos nacionais, regionais, locais, grupais, nas diferentes formas de expressão e
comunicação e utilizá-las para a análise e interpretação das produções literárias, científicas e artísticas. -
Detectar, nos lugares, as relações de convivência ou de dominação entre culturas de diferentes origens.
Valores e Atitudes:
- Reconhecimento e respeito pelas diferenças e tratamento a todos como iguais. - Valorização das
contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção do patrimônio cultural da humanidade.
3.2 Competência: Compreender e avaliar a produção e o papel histórico das instituições sociais,
políticas e econômicas na vida dos diferentes grupos e atores sociais e em suas relações de: a)
convivência; b) de exercício de direitos e deveres de cidadania; c) administração da justiça; d)
distribuição de renda; e) benefícios econômicos etc. Habilidades:



- Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. - Traduzir os
conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de
indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões de
diferentes tipos. - Identificar a presença ou ausência do poder econômico e político na formação e
transformação dos espaços. - Identificar, nos processos históricos, quando os indivíduos estão atuando mais
significativamente como sujeitos ou mais significativamente como produtos dos processos históricos. - Situar
as diversas instituições e produções da cultura em seus contextos históricos. - Relacionar o surgimento, a
evolução e a ação das instituições sociais aos sistemas econômicos e organizações políticas e sociais que
lhes deram origem. - Comparar e relacionar as organizações governamentais e não-governamentais e
identificar a que interesses servem, de que necessidades surgiram, a quem têm beneficiado e que
interferências têm provocado no meio social. - Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas
tecnologias, organizações da produção, interferências no ecossistema etc. e com o impacto das
transformações naturais, sociais, econômicas, políticas e culturais.
Valores e Atitudes:
- Valores as contribuições do conhecimento científico na construção das identidades pessoais e sociais, na
construção de propostas de vida e nas escolhas de forma de intervir na realidade social.
3.3 Competências: Propor ações de intervenção solidária na realidade. Habilidades:
- Perceber, na observação da sociedade, movimentos de ruptura de paradigmas e relacioná-los com a
estrutura social e o momento histórico. - Distinguir e classificar, nos processos históricos, quais os segmentos
ou grupos sociais que têm interesse na continuidade/permanência e os que têm interesse na
ruptura/transformação das estruturas sociais. - Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e
tecnológico, as transformações e aspectos socioculturais, associando as diferentes tecnologias aos problemas
levantados e que se propõe solucionar. - Identificar e avaliar o impacto e a influência das tecnologias na sua
vida e no cotidiano de outras pessoas, nas maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar, nos processos de
produção, no desenvolvimento do conhecimento e nos processos sociais. - Reconhecer padrões comuns nas
estruturas e nos processos que garantem a continuidade e a evolução dos seres vivos, reconhecer o caráter
sistêmico do planeta e a importância da biodiversidade para a preservação da vida e relacionar condições do
meio e intervenção humana. - Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos
naturais e materiais percebendo e apontando as implicações ambientais, sociais e econômicas e propondo
formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos de sua má utilização. - Propor formas de intervenção
para reduzir e controlar os efeitos da poluição ambiental. - Perceber-se a si mesmo como agente social e
autoanalisar-se e auto avaliar-se como sujeito ativo ou passivo em relação a certos processos e movimentos
socioculturais - Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o
passado.
Valores e Atitudes:
- Sentido da coletividade. - Cooperação. - Solidariedade. - Responsabilidade em relação a diferentes
comunidades. - Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades justas e
equilibradas. - Desejo de colaborar na resolução de problemas sociais.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ Inicio das atividades escolares. Apresentação de conteúdo. Atividades de intregação. ➢ Inicio das atividades escolares. Apresentação do conteúdo. Atividades de integração.
Vôlei com bexiga d'agua.

15/02 a 16/02

➢ Apresentação de conteúdo. Atividades de integração. ➢ Apresentação de contéudo. Atividades praticas de integração. Vôlei adaptado, vôlei
sentado.

19/02 a 23/02

➢ Tema 1: Esporte e cultura. Basquete e hip hop. Onde o basque se relaciona com o hip
hop.

➢ Aula teórica: História, fundamentos e regras.

➢ A prática do basquete e uma vida saudável.

➢ Relatório sobre as principais regras e fundamentos.

➢ Aula Teórica: Sala de aula, vídeos e slides sobre a história e fundamentos do
basquete.

➢ Aula prática – Fundamentos do basquete (Drible, arremesso, passe, lance livre) e
jogo coletivo (quadra reduzida). Local; Quadra.

➢ Aula teórica. Assistir a série "The get Down" A origem do Hip hop

26/02 a 02/03

➢ Aula teorica e prática. Esporte e cultura. Basque e hip hop.

➢ Basquete (Fundamentos e regras).

➢ Teoria: A importância do Hip Hop no basquete.

➢ Teoria: Hip hop, os quatro elementos do hip hop (Mcs, Grafite, B-boy/B-girl e Dj).
Local; auditório.

➢ Aulas Práticas na Quadra: Basquete jogo livre (quadra inteira e quadra reduzida).
Festival de basquete c/cultura hip hop (Jogo livre de basquete) e ao mesmo tempo um
som ligado com músicas rap e soul e poemas de Mcs.

05/03 a 09/03

➢ Aulas pratica de basque. Fundamentos, basquete 3x3. freestely. Fundamentos do
Basquete (passe, drible arremeço).

➢ Aulas prática de basquete. Fundamentos (passe, drible, arremeço, intercptação)
Regras basicas. Jogo ante-desportivo. Musica hip hop na quadra, junto com grafite,
batalha de MCs, e o jogo de basquete 3x3. rodizio de atividades.

12/03 a 16/03

➢ Aula prática e teorica de basquete. Regras, tática. ➢ Aula teórica e prática de Basquete. Regras, tática, posicionamento. Aula expositiva;
apresentação de slides, videos. Aula pratica na quadra. posicionamento e jogo
desportivo. Circuito hip hop com musica, grafite batalha de mcs e jogo pré-desportivo.

19/03 a 23/03

➢ Tema 2: Esporte Coletivo - Vôlei - Fundamento do Vôlei - Saque

➢ Jogo Pré desportivo de Vôlei

➢ Aula Prática na quadra - Educativos para o Fundamento Saque

➢ Aula Prática - Jogo Pré Desportivo de Vôlei
26/03 a 29/03

➢ Tema 2: Esporte Coletivo - Vôlei - Fundamentos do Vôlei - Toque e Manchete

➢ Aula prática na quadra

➢ Aula Prática na Quadra: Fundamentos - Educativos para o Toque e Manchete
02/04 a 06/04

➢ Tema 2: Esporte Coletivo :Vôlei / Teoria /Prática

➢ Esportes Coletivo - Vôlei

➢ Aula Teórica na sala – Regras do Vôlei

➢ Aula Teórica: Introdução as DSTs;
09/04 a 13/04

➢ semana de avaliação. Aula prática de yoga. ➢ semana de Avaliação.

➢ Aula pratica de yoga, reiki e taichi.

➢ Avaliação prática de basquete e hip hop. Entrega do video, e apresentação da
atividade prática com o tema Hip hop e basquete.

16/04 a 20/04



➢ semana de recuperação. Entrega de trabalhos, seminarios. Esporte e cultura. Hip hop
e basquete.

➢ semana de recuperação.

➢ Entrega de trabalhos, seminarios. Esporte cultura. Hip hop e basquete.
23/04 a 27/04

02/05 a 05/05

07/05 a 11/05

14/05 a 18/05

21/05 a 25/05

28/05 a 30/05

04/06 a 09/06

11/06 a 15/06

18/06 a 22/06

25/06 a 29/06

02/07 a 06/07

10/07 a 10/07

24/07 a 28/07

30/07 a 03/08

06/08 a 10/08

13/08 a 17/08

20/08 a 24/08

27/08 a 31/08

03/09 a 06/09

10/09 a 14/09

17/09 a 21/09

24/09 a 28/09

01/10 a 05/10

08/10 a 11/10

16/10 a 19/10

22/10 a 26/10

29/10 a 01/11

05/11 a 09/11

12/11 a 14/11

21/11 a 24/11

26/11 a 01/12

03/12 a 07/12

10/12 a 14/12

17/12 a 17/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ Mídia e cultura corporal Ética, estética e
saúde

➢  Desvios comportamenta is  Anorexia.
Esteroides anabolizantes. Bulimia.

➢ Repertório de comunicação não verbal O
corpo, a cultura, os signos e símbolos sociais.

➢  Expressão corpora l  e  comunicação
interpessoal Liderança. Trabalho em grupo.
Status e papel social, gestual.

➢ Parte prática Exame ergométrico e avaliação
de postura corporal. Jogos cooperativos e
recreativos. Gincana interdisciplinar. Ginástica
laboral. Campeonatos. Ginástica. Maratona.

➢ Pesquisa e apresentação escrita / oral

➢ Elaboração de Projetos Técnicos

➢  Re la tór ios  de prá t icas  /  ensa ios  /
experimentos

➢ Relatório de trabalho de campo e estudos do
meio

➢ Avaliação escrita individual

➢ Estudo de caso

➢ Observação Direta

➢ Sinopses de consultas bibliográficas

➢ Seminários

➢ Simulações Entrevista

➢ Propriedade ao discorrer sobre as regras e
conteúdos desenvolvidos.

➢ Domínio dos conhecimentos sobre os
benefícios da atividade física e as diversas
formas culturais que elas se apresentam.

➢ Clareza ao dissertar sobre a atividade física e
o exercício físico
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO X X

MARÇO X x X

ABRIL X x X X X

MAIO X X X x

JUNHO X X X X

JULHO X X X X X

AGOSTO X X X X

SETEMBRO X X X X

OUTUBRO X X X X

NOVEMBRO X X X X X

DEZEMBRO X X
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
APOLO, Alexandre. Educação física escolar: o quê, quando e como ensinar? São Paulo: Phorte, 2012.

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica

Bernadete Lorena

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação física / Secretaria de Educação
Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação Física / Terceiro e quarto ciclos do
ensino fundamental. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. FREIRE, J. B. & SCAGLIA, A. J. Educação
como prática corporal: pensamento e ação no magistério. Ed. Scipione, 2003.

Colli, Eduardo. Universo Olímpico: Uma enciclopédia das Olimpíadas.

Confederação Brasileira de Atletismo

Confederação Brasileira de Basketball (CBB)

Confederação Brasileira de Futsal ;

Confederação Brasileira de Ginástica

Costa, A.Q.: Betti, M.Brinquedo e Cultura Mídias e Jogos: do virtual para uma experiência corporal educativa.

DARIDO, S. C. Educação física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na Escola: Implicações para a prática pedagógica. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.

DARIDO, Suraya Cristina. SOUZA Jr. Osmar Moreira de. Para Ensinar Educação Física. Papirus, 2007.

Federação Paulista de Futsal

Heloisa e Oliveira Dantas

JUREMA, Jefferson; GARCIA, Rui. Amazônia, entre o esporte e a cultura. Manaus, Ed. Valer, 2002.

MACHADO, Anna Rachel. O Diário de Leitura. Editora WMF Martins Fontes.

Marta Kohl

MOURA, Diego Luz. Cultura e educação física escolar: da teoria à prática. São Paulo: Phorte, 2012.

NETO, A. F.; GOELLNER, S. V.; BRACHT, V. As ciências do esporte no Brasil. Campinas: Autores associados, 1995.

Obra de Mary Shelley – Frankenstein ou o Moderno Prometeu

Oscar Schmidt. História do Basquetebol Brasileiro

Reinaldo Matias Freuri – Educação Intercultural;

Site: Futebol de rua. Craques por Natureza – ONG que apresenta informações sobre o jogo de futebol de rua e sobre seus projetos:
Projeto Craques por Natureza, Projeto Espaço Público; Projeto Escola e Projeto Aprenda com Quem Fez. ;

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Interdisciplinar com Biologia.

Visitas Técnicas a Federações, Museu

Organização de Eventos (Campeonato Inter classe, junto com as matérias específicas do Curso Técnico)

Visita técnica Trilha do engordadouro. Parque cantareia com biologia.

Participação do 5° Tecsesp. Etec de esportes

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
*Retomada dos Conteúdo nas aulas;

* A cada finalização de bimestre, revisão do conteúdo;

* Espaço aberto, direto com os alunos para tirar dúvidas;

* Atividades Avaliativas durante o bimestre.

Quando necessário, atividades extras.

VIII – Identificação:
Nome do Professor: RODOLFO LUIZ VETORE

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA



Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


