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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

1 – Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 
Relacionar as diferentes opiniões com as características, valores, histórias de vida e interesses 
de seus emissores. 
Comparar as informações recebidas identificando pontos de convergência e divergência. 
Expressar-se através da mímica, música, dança, etc. 
Respeito à individualidade, à alteridade e à diversidade no convívio com as pessoas e com 
outras culturas. 
Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor. 

2 – Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a 
identidade própria e a dos outros. 
Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
Auto-observar-se, auto-analisar-se e auto-avaliar-se estabelecendo a relação entre a herança 
genética e a influência dos processos sociais na construção da identidade pessoal e social. 
Interesse e se autoconhecer, em conhecer os outros. 
Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 
Proceder com justiça e equidade. 

  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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3 – Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, entendendo 
como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e 
percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e em suas relações com as 
transformações sociais. 
Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
Reconhecer e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e 
intervenção e as tecnologias como conhecimento sistemático de sentido prático. 
Criticidade diante das informações obtidas. 
Gosto pelo aprender e pela pesquisa. 
Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. 
Interesse pela realidade em que vive. 



 

________________________________________________________________________________________ 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 

 

II – Plano Didático 
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Tema: Parte Prática 
Exame Biométrico 
Cálculo do Índice de Massa Corporal e Peso Ideal 

Será realizado o exame Biométrico individualmente 
buscando assim coletar dados para o cálculo do IMC e 
PI 

 
09/02 a 12/04 

Tema: Sistema Cárdio - Respiratório 
Capacidades Físicas relacionadas à Performance 

As aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. Aulas 
serão expositivas e estudo dirigido. 

 
04/02 a 10/03 

Tema: Movimento e Qualidade de Vida 
Movimento, Saúde e Qualidade de Vida 
Média e Cultura Corporal: Ética, Estética e Saúde 

As aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. Além 
de proporcionar aulas expositivas, haverá trabalhos em 
equipe e resoluções de problemas. 

 
04/02 a 12/12 

Tema: Sistema Esquelético e Muscular 
Sistema Postural 

O processo de ensino-aprendizagem será embasado 
na contextualização, na interdisciplinaridade dos 
conteúdos e no desenvolvimento de competências. As 
aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. Além 
de proporcionar aulas expositivas, haverá estudo 
dirigido e pesquisa. 

 
18/02 a 11/12 

                                                           
1 Relacionar em ordem didática  
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Tema: Desvios Comportamentais 
Nutrição e Atividade Física – importância da alimentação 
balanceada 
Comunicação verbal e não verbal 

O processo de ensino-aprendizagem será embasado 
na contextualização, na interdisciplinaridade dos 
conteúdos e no desenvolvimento de competências. As 
aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. Além 
de proporcionar aulas expositivas, haverá estudo 
dirigido e pesquisa. 

 
20/04 a 30/04 

Tema: Expressão Corporal e Comunicação Interpessoal 
Reflexões sobre a Cultura Corporal e a Sociedade 
Atividades físicas e desportivas: histórico e função social 

O processo de ensino-aprendizagem será embasado 
na contextualização, na interdisciplinaridade dos 
conteúdos e no desenvolvimento de competências. As 
aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. Além 
de proporcionar aulas expositivas, haverá estudo 
dirigido, pesquisa, trabalhos em equipe, resoluções de 
problemas. Os alunos e a professora, como parceiros, 
discutirão e avaliarão o desenvolvimento da disciplina e 
suas competências/habilidades durante os momentos 
de avaliação e auto-avaliação que permitirão o 
replanejamento e reorientação dos trabalhos e 
atividades a serem desenvolvidas. 

 
04/02 a 11/12 
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Tema: Sistema Esquelético e Muscular 
Aquecimento, Alongamento e Ginástica Geral 

As aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. As 
habilidades serão trabalhadas com um aumento 
gradativo de suas complexidades e também será 
proporcionada ao aluno situação que lhe fornecerá 
“feedback”. Os alunos e a professora, como parceiros, 
discutirão e avaliarão o desenvolvimento da disciplina e 
suas competências/habilidades durante os momentos 
de avaliação e auto-avaliação que permitirão o 
replanejamento e a reorientação dos trabalhos e 
atividades a serem desenvolvidas. 

 
04/02 a 11/12 

Tema: Parte Prática 
Esportes Coletivos 
Jogos Cooperativos e Competitivos 

As aulas serão dialogadas, aproveitando a bagagem 
cultural do educando, aceitando colaborações e 
sugestões para o desenvolvimento das mesmas. As 
habilidades serão trabalhadas com um aumento 
gradativo de suas complexidades e também será 
proporcionada ao aluno situação que lhe fornecerá 
“feedback”. Os alunos e a professora, como parceiros, 
discutirão e avaliarão o desenvolvimento da disciplina e 
suas competências/habilidades durante os momentos 
de avaliação e auto-avaliação que permitirão o 
replanejamento e reorientação dos trabalhos e 
atividades a serem desenvolvidas. 

 
04/02 a 11/12 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1 – Confrontar opiniões e 
pontos de vista expresso 
em diferentes linguagens 
e suas manifestações 
especíicas. 

Classificar e selecionar novos 
conceitos. 
Produzir textos e sínteses a 
partir de leituras específicas. 
Relacionando o que aprendeu 
com a forma de agir. 
Selecionar estratégias 
diversificadas adequadas na 
resolução de problemas. 
Relacionar as diferentes opiniões 
com as características, valores, 
histórias de vida e interesses de 
seus emissores. 
Comparar as informações 
recebidas identificando pontos 
de convergência e divergência. 
Expressar-se através da mímica, 
música, dança, etc. 
 

Produção de textos/sínteses, 
relatório escrito de filmes, 
participação em aulas práticas 
e uso de roupas adequadas. 
Apresentados diferentes 
argumentos sobre uma 
determinada concepção, 
avaliá-los segundo a 
coerência, o embasamento, 
os possíveis interesses 
envolvidos, etc. 
Feita uma determinada 
afirmação, contestá-la ou 
defendê-la usando diferentes 
linguagens para reforçar a 
argumentação. 

Coesão, relacionando 
idéias, objetividade e 
clareza, pontualidade, 
organização de textos 
criticidade e criatividade, 
demonstrar interesse e 
iniciativa, empenho. 

Atuar de forma democrática 
e pacífica, buscando o 
crescimento coletivo 
utilizando-se da melhor 
forma os conhecimentos 
adquiridos sobre a cultura 
corporal para a melhoria de 
sua qualidade de vida e 
promoção da saúde, de 
acordo com os critérios 
estabelecidos. 
Respeito à individualidade, à 
alteridade e à diversidade no 
convívio com as pessoas e 
com outras culturas. 
Colocar-se no lugar do outro 
para entendê-lo melhor. 

2 – Compreender os 
elementos cognitivos, 
afetivos, físicos, sociais e 

A partir da leitura de textos e de 
informações sobre concepções 
artísticas, corporais estabelecer 

Compara textos, depoimentos 
que propiciem a obtenção de 
dados/informações a respeito 

Criatividade, elaborar 
sínteses e relatórios 
objetivos, claros e 

Apresente domínio em seu 
aspecto psicomotor, atuando 
de forma cooperativa, 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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culturais que constituem 
a identidade própria e a 
dos outros. 

relações entre eles e seu 
contexto histórico, social ou 
cultural. 
Analisar, de forma qualitativa ou 
quantitativa, situações-problema 
referentes a motricidade, 
identificando a importância do 
trabalho em equipe para 
alcançar os resultados e propor 
formas de intervenção para 
reduzir o sedentarismo e hábitos 
inadequados para a promoção e 
manutenção da saúde. 
Apresentar controle de sua 
motricidade. 
Relacionar conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar. 
Auto-observar-se, auto-analisar-
se e auto-avaliar-se 
estabelecendo a relação entre a 
herança genética e a influência 
dos processos sociais na 
construção da identidade 
pessoal e social. 

de sua geração em momentos 
diferentes. 
Propor pequenos projetos de 
pesquisa. 
Elaboração de 
textos/sínteses, relatório 
escrito de filmes, observação 
direta do desempenho do 
aluno nas aulas práticas e uso 
de roupas adequadas e auto-
avaliação. 

coesos, demonstrar 
interesse, iniciativa, 
cooperação e, 
responsabilidade na 
prática regular de 
atividades físicas, 
pontualidade, relacionar 
idéias, criticidade. 

reconhecendo a linguagem 
corporal como uma forma de 
expressão e fruto de uma 
história de vida, além de 
reconhecer o movimento 
como fonte cultural com sua 
diversidade e riqueza, 
demonstrando o 
conhecimento de acordo 
com os itens propostos. 
Interesse e se autoconhecer, 
em conhecer os outros. 
Respeito às diferenças 
pessoais, sociais e culturais. 
Proceder com justiça e 
equidade. 
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3 – Compreender as 
ciências, as artes e a 
literatura como 
construções humanas, 
entendendo como elas se 
desenvolvem por 
acumulação, continuidade 
ou ruptura de paradigmas 
e percebendo seu papel 
na vida humana em 
diferentes épocas e em 
suas relações com as 
transformações sociais. 

Analisar, de forma qualitativa 
ou quantitativa, situações-
problema referentes a 
motricidade, identificando a 
importância do trabalho em 
equipe para alcançar os 
resultados e propor formas 
de intervenção para reduzir o 
sedentarismo e hábitos 
inadequados para a 
promoção e manutenção da 
saúde. 
Demonstrar 
responsabilidade na prática 
regular de atividades físicas. 
Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar. 
Reconhecer e utilizar as 
ciências, artes e literatura 
como elementos de 
interpretação e intervenção e 
as tecnologias como 
conhecimento sistemático de 
sentido prático. 

Analisar um determinado 
produto científico, 
tecnológico, artístico e 
reconstituir a trajetória de 
sua produção e os 
desdobramentos que ela 
poderá provocar no futuro. 
Observação direta na 
participação e desempenho 
nas aulas e elaboração de 
textos/sínteses. 

Clareza, objetividade, 
responsabilidade, precisão, 
cooperação e respeito 
mútuo, resolver problemas 
seguindo o princípio da 
alteridade respeitar as 
diferenças unindo forças, 
além de modificar suas 
atividades corporais de 
forma criativa, autônoma e 
responsável. 

Atue de forma cooperativa 
na resolução de problemas e 
na execução de tarefas, 
reconhecendo a importância 
da prática regular de uma 
atividade física como 
melhoria da qualidade de 
vida, atendendo assim aos 
critérios estabelecidos. 
Apresente criticidade diante 
das informações obtidas. 
Gosto pelo aprender e pela 
pesquisa. 
Valorize os conhecimentos e 
das tecnologias que 
possibilitam a resolução de 
problemas. 
Interesse pela realidade em 
que vive. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Filmes e documentários 
Fitas de vídeo – Globo Repórter: Reportagem sobre o excesso de exercícios físicos, obesidade, 
alimentação balanceada Filmes Pedagógicos – Boa Nutrição. 
Artigos de jornais, de revistas, revista Veja na sala de aula e textos. 
Data show, TV/vídeo, aparelho de som, CD, painéis e cartazes, bolas de basquete, vôlei, futsal, handebol 
e futebol de campo, internet, computadores e softwares de área. 

 

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Todas as vezes que forem observadas defasagens ou dificuldades no aproveitamento do aluno, 
atividades e tarefas de recuperação serão organizadas para que ele tenha oportunidade de superar tais 
dificuldades. 
Para o aluno que apresentou dificuldades serão realizadas atividades de recuperação continua e paralela 
sob a forma de trabalhos onde se levará em consideração: a precisão, coerência, pontualidade, 
discernimento, criatividade, criticidade e empenho na realização de atividades complementares. 
Que o aluno possa utilizar a oportunidade de recuperação para sanar dificuldades, se envolver mais na 
disciplina e ser valorizado na sua capacidade de realizações, apresentando indícios que comprovem o 
desenvolvimento das competências/habilidades essenciais pretendidas. 

Atividades Interdisciplinares: 

Fevereiro – Trote solidário; 
Março – 08/03 – Santidade da mulher; 
              22/03 – Dia da água; 
Maio – 06 a 10/05 – Semana Paulo Freire; 
Junho – 05/06 – Dia do meio ambiente; 
              22/06 – Festa junina; 
Agosto – Folclore; 
Setembro – Semana da Pátria; 
Outubro – 09 a 11/10 – EXPOTEC; 
Novembro – Consciência negra. 
Projetos 
“Informática Consciente” e “Soldados do Meio Ambiente” 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Rosi Mara Ferrari Leite 

 
Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 
 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Nome do coordenador(a): 

 
Assinatura:                                                                                                             Data: 10/03/2015 
 
 


