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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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ROSANA GONÇALVES DA SILVA FONSECA EDUCAÇÃO FÍSICA  2018 

1º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 2º ANO A/B/C/D 

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. Desenvolver o conceito e a prática visando estimular o 
conhecimento sobre os esportes coletivos e individuais, a compreensão do jogo, da ginástica, da 
luta e da atividade rítmica como fenômenos socioculturais e sintonia com os temas. Reconhecer 
e valorizar o conhecimento nas práticas esportivas. 
 

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. 

Segundo o documento de Apresentação 
dos Temas Transversais, eles são 
“questões sociais consideradas 
relevantes”, “problemáticas sociais atuais 
e urgentes, consideradas de abrangência 
nacional e até mesmo de caráter 
universal” (1997, p.64). Segundo tais 
critérios foram selecionados e serão 
trabalhados: 
1. Ética 
2. Saúde 
3. Pluralidade Cultural 
4. História  
5. Estética 
 
 

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: História das academias: origem e diversificação; interesses e motivações na prática da 
ginástica em academias  ou outros espaços. 
Mídias – Significados/sentidos no discurso das mídias sobre a ginástica e o exercício físico – O 
papel das mídias na definição de modelos hegemônicos de beleza corporal. 
Corpo, saúde e beleza – Capacidades físicas: conceitos e avaliação 
Situação de Aprendizagem 3:  

De 01/02 até 
30/04 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 Ginástica não é só academia? 
Habilidades:  
1. Reconhecer a participação nas ginásticas como possibilidades do Se-Movimentar.             
2. Identificar interesses e motivações envolvidos na prática dos diversos tipos e formas de 
ginástica.  
3. Identificar as tendências das ginásticas de academia nas suas relações com o contexto 
histórico e os interesses mercadológicos.  
4. Reconhecer que há tipos e formas de ginástica que podem ser praticados fora das academias. 
5. Selecionar, relacionar e interpretar informações e conhecimentos sobre ginástica, para 
construir argumentação consistente e coerente na análise de modismos e tendências da 
ginástica. 
 

De 01/02 a 30/04 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

1,2,3,4,5 

Situação de Aprendizagem 2: : Promessas mil 
Habilidades:  
1. Perceber a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza.  
2. Relacionar os significados e os sentidos propostos pelas mídias às próprias experiências do  
Se-Movimentar na ginástica.  
3. Analisar criticamente produtos e mensagens da mídia que tratem da ginástica. 

HABILIDADES  
PREVISTAS 
 
1,2,3 
 
 
 

Situação de Aprendizagem 3: Como identifico e avalio minhas capacidades físicas 
Habilidades:  
1. Discriminar conceitualmente as capacidades físicas.  
2. Avaliar a própria condição com relação às capacidades físicas.  
3. Identificar as capacidades físicas envolvidas em algumas ginásticas de academia.  
4. Usar o conhecimento obtido, aplicando-o na criação de exercícios ginásticos adequados para o 
desenvolvimento das capacidades físicas pretendidas. 
 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
1,2,3,4 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual e Contínua. Os conceitos serão obtidos 
pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos A, B e C. 

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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