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I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1 – Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em 
situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados dos interlocutores e das 
situações em que eles se encontram. 
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequados ao discurso 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. 
Respeito às diferenças pessoais. 
Preocupação em se comunicar de forma clara a entender o outro e ser entendido por ele. 

2 – Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da comunicação e expressão. 
Interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de expressão, os objetivos, 
as intenções, os valores implícitos. 
Selecionar estilos e formas de comunicar-se ou expressar-se adequadas a cada situação. 
Iniciativa. 
Criticidade. 

3 – Propor ações de intervenção solidária na realidade. 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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Identificar as diferentes tecnologias que poderão ser aplicadas na resolução dos problemas. 
Reconhecer a influência das tecnologias na sua vida e no cotidiano de outras pessoas, nas 
maneiras de viver, sentir, pensar e se comportar. 
Posicionar-se criticamente diante dos processos de utilização de recursos naturais e materiais. 
Perceber-se a si mesmo como agente social: como sujeito ativo ou passivo em relação a certos 
processos e movimentos socioculturais. 
Respeito à coletividade. 
Solidariedade e cooperação no trato com os outros. 
Reconhecimento de sua parcela de responsabilidade na construção de sociedades mais justas e 
equilibradas. 
Disposição a colaborar na resolução de problemas sociais. 
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II – Plano Didático 
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

Tema: Parte Prática 
Exame Biométrico. 
Índice de Massa Corporal, Peso Ideal. 

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

09/02a 15/04 

Tema: Mídia e Cultura Corporal 
Reflexões sobre o sentido das atividades corporais na vida 
individual e social. 
Práticas corporais e autonomia. 

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. 

 
10/02 a 10/03 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Tema: Movimento e Qualidade de Vida 
Nutrição e atividade física – dieta balanceada e suas relações 
com a atividade física regular. 

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. 

 
04/02 a 11/12 

Tema: Desvios Comportamentais 
O doping no esporte. 

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. 

 
10/04 a 15/04 

Tema: Movimentos e Qualidade de Vida 
Trabalho, saúde e lazer. 
Planejamento e gerenciamento de atividades físicas. 

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. 

 
16/04 a 20/05 

Tema: Movimentos e Qualidade de Vida 
Stress e atividade física. 
Atividade física, recreativa e de lazer. 

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 11/12 

Tema: Movimentos e Qualidade de Vida 
Lesões por esforços repetitivos e a ginástica compensatória na 
empresa. 

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. 

 
22/06 a 30/06 
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Tema: Movimentos e Qualidade de Vida 
Medidas de socorros de urgência. 
Práticas corporais e autonomia 

Será trabalhado na forma de pesquisa em grupos e 
será apresentado à classe onde acontecerá um debate 
sobre cada subtema. 

 
01/08 a 10/08 

Tema: Sistema Esquelético e Muscular 
Aquecimento, alongamento e ginástica geral. 
Qualidade de vida no âmbito profissional. 

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. 

 
12/08 a 11/09 

Tema: Parte Prática 
Esportes coletivos. 

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 – Utilizar-se das 
linguagens como meio de 
expressão, informação e 
comunicação, em 
situações intersubjetivas, 
adequando-as aos 
contextos diferenciados 
dos interlocutores e das 
situações em que eles se 
encontram. 

Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou 
expressar-se adequados ao 
discurso 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. 

Propor situações em que o 
aluno deva expor idéias, 
narrar ou relatar fatos, emitir 
ou transmitir informações, 
argumentar, etc, tais como 
debates, seminários, 
relatórios orais. 
Propor a produção de 
artigos, charges ou outros 
com algumas características 
específicas, sínteses, 
apresentação de trabalhos. 
Observação direta na 
participação e desempenho 
nas aulas. 

a) Pontualidade; 
b) Organização; 
c) Clareza; 
d) Responsabilidade e 

criticidade; 
e) Relacionar idéias; 
f) Construir conceitos; 
g) Cooperação e 

respeito mútuo. 

Reconhecer e interpretar as 
informações da cultura 
corporal sobre bases 
científicas, ampliando seu 
grau de conhecimento 
saindo do senso comum 
para um nível mais 
acadêmico de discurso 
atendendo  aos critérios 
estabelecidos. 
Respeitar as diferenças 
pessoais. 
Preocupar-se em se 
comunicar de forma clara a 
entender o outro e ser 
entendido por ele. 

  

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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2 – Colocar-se como 
sujeito no processo de 
produção/recepção da 
comunicação e expressão. 

Relacionar o que aprendeu 
com a forma de agir. 
Selecionar estratégias 
diversificadas adequadas na 
resolução de problemas. 
Interpretar textos e discursos 
reconhecendo, nas 
diferentes formas de 
expressão, os objetivos, as 
intenções, os valores 
implícitos. 
Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou 
expressar-se adequadas a 
cada situação. 

Propor situações-problema 
que demandem do aluno: 
análise e interpretação de 
textos, elaboração de 
discursos de forma clara e 
original, produção de artigo, 
cartazes, charges ou outros 
instrumentos de informação, 
representação e 
comunicação; transmissão 
de idéias através de 
expressão corporal, jogos, 
música. 
Observação direta na 
participação e uso de roupas 
adequadas nas aulas 
práticas, sínteses de artigos 
de jornais/revistas. 

a) Cooperação e 
respeito mútuo; 

b) Interesse; 
c) Iniciativa; 
d) Liderança positiva; 
e) Precisão; 
f) Coerência; 
g) Objetividade; 
h) Relacionar idéias; 
i) Pontualidade. 

Atuar 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, e o lazer como 
elemento de 
desenvolvimento inter e 
intrapessoal buscando uma 
melhor atuação no campo 
profissional conforme os 
critérios estabelecidos. 
Apresentar iniciativa e 
criticidade. 
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3 – Propor ações de 
intervenção solidária na 
realidade. 

Resolver problemas 
seguindo o princípio da 
alteridade, respeitando as 
diferenças e unindo forças; 
além de modificar suas 
atividades corporais de 
forma criativa, autônoma e 
responsável. 
Relacionar o que aprendeu 
com a forma de agir. 
Selecionar estratégias 
diversificadas adequadas na 
resolução de problemas. 
Dada uma situação-
problema, apresentada na 
linguagem corporal, 
relacioná-la com sua 
formulação em outras 
linguagens ou vice-versa. 
A partir da leitura de textos e 
de informações sobre 
concepções artísticas, 
corporais estabelecer 
relações entre eles e seu 
contexto histórico, social ou 
cultural. 
Demonstrar 
responsabilidade na prática 
regular de atividades físicas. 
Identificar as diferentes 
tecnologias que poderão ser 

Estimular o aluno a propor 
campanhas, produções 
escritas, projetos que 
possam minimizar ou 
solucionar problemas 
atendendo a demanda de 
uma determinada 
comunidade. 
Observação direta na 
participação, desempenho e 
uso de roupas adequadas 
nas aulas, sínteses de 
artigos de jornais/revistas e 
auto-avaliação. 

a) Responsabilidade; 
b) Precisão; 
c) Cooperação e 

respeito mútuo; 
d) Coerência e 

objetividade; 
e) Relacionar idéias; 
f) Pontualidade; 
g) Executar com 

empenho as 
atividades práticas; 

h) Autonomia. 

Elaboração de seu próprio 
programa de atividade física 
de forma a reconhecer a 
importância da prática 
regular de uma atividade 
física como melhoria da 
qualidade de vida 
respeitando os critérios 
mencionados. 
Respeitar a coletividade. 
Ser solidário e cooperar no 
trato com os outros. 
Reconhecer sua parcela de 
responsabilidade na 
construção de sociedades 
mais justas e equilibradas. 
Estar disposto a colaborar na 
resolução de problemas 
sociais. 
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aplicadas na resolução dos 
problemas. 
Reconhecer a influência das 
tecnologias na sua vida e no 
cotidiano de outras pessoas; 
nas maneiras de viver, 
sentir, pensar e se 
comportar. 
Posicionar-se criticamente 
diante dos processos de 
utilização de recursos 
naturais e materiais. 
Perceber-se a si mesmo 
como agente social: como 
sujeito ativo ou passivo em 
relação a certos processos e 
movimentos socioculturais. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Filmes e documentários 
Fitas de vídeo – Globo Repórter: exercícios físicos, obesidade, alimentação balanceada. 
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 para 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        
 
 
 
 
 

 


