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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

ROSANA GONÇALVES DA SILVA FONSECA Educação Física 2018 

4º Bimestre 2 aulas semanais  1 Ano A.B.C.D.E 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

Ginástica – Práticas contemporâneas : 
*ginástica aeróbica, ginástica localizada e/ou outras. 
*Princípios orientadores  
*Técnicas e exercícios  
Luta – Princípios orientadores regras e técnica de uma luta ainda não conhecida dos alunos. 
 

01/10 à 20/12 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 5 – Relembrar, calcular e caminhar 
*Reconhecer as características do exercício aeróbio, em termos de intensidade, frequência e 
duração. 
Situação de Aprendizagem 6 – Assistir, comparar e praticar  
*Associar os princípios gerais da ginástica aeróbica ao conceito de exercício aeróbio. 
*Relacionar o exercício aeróbio ao desenvolvimento da capacidade física de resistência, 
melhoria do sistema cardiorrespiratório e diminuição ou controle da gordura corporal. 

01/10 à 30/10 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

1 , 2 e 3 



Situação de Aprendizagem 7 -  Competir 
*Diferenciar os princípios e exercícios da ginástica aeróbica esportiva  com a ginástica aeróbica 
tradicional. 
Situação de Aprendizagem 8 – Touché! Lutar com espadas  
*Relacionar imagens á denominação dos movimentos básicos da esgrima (balestra, estocada, 
flecha, reprise de ataque e resposta). 
*Identificar as características pessoais e interpessoais na pratica da esgrima. 
*Reconhecer as técnicas e táticas no desempenho esportivo e na apreciação do espetáculo 
esportivo.  
 

01/11 à 20/12 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
1 , 2, 3 e 4  

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

*Questionamentos 
sobre o conhecimento 
prévio da modalidade 
esportiva; 
*Assistir vídeo sobre 
ginástica aeróbica;  
*Programa de 
caminhada; 
Pesquisa sobre a 
Origem, número de 
jogadores e objetivo do 
jogo. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Caderno do aluno, Currículo Oficial da S.E.E./SP. 
 
Vídeo ginástica aeróbica 
https://www.youtube.com/watch?v=rMDUtEseUH4 
https://www.youtube.com/watch?v=7smr3jqxwDk  

 
 
Esgrima  
Vídeo sobre esgrima 
https://www.youtube.com/watch?v=uU0jQHcy-
sQ 
https://www.youtube.com/watch?v=mQXt2klTt
qc 
https://www.youtube.com/watch?v=7Mgp5GG3
Vcc 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARE

S 
 

Conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Ampliação e 
exibição de vídeos  

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Pesquisas, Leitura   
compartilhada do 
conteúdo para 
realizar as atividades 
e análise de textos  
para interpretação  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 Os conceitos serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, 
divididos em Blocos A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências 
e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades 
auto didáticas e complementares. 
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