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ETEC ANHANGUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Linguagens. 

Componente Curricular: Educação Física  

Série: 1ª C. H. Semanal: 2h. 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Informática para Internet 

 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em informática para Internet 
Integrado ao Ensino Médio. 

Professor: Anderson Santos de Souza 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

 

 

Competência: 

1. Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da 

percepção, organização e representação do mundo e da própria identidade. 

 

Habilidades: 

1.1.  Interpretar e utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva 

etc. pertinentes a diferentes contextos e situações. 

1.2.  Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções, 

conhecimentos, experiências etc.  

1.3.  Elaborar textos/discursos para descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular 

dúvidas, questionar, problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões, etc.  

 

Valores e Atitudes 

 Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais. 

 

Competência: 

2. Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de 

equipe para conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja 

resolver; 

 



 
 

 
 
 

Habilidades: 
2.1. Associar-se a outros interessados em atingir os mesmos objetivos. 

2.2.  Identificar, localizar, selecionar, alocar, organizar recursos humanos e materiais. 

2.3.  Selecionar metodologias e instrumentos de organização de eventos. 

2.4.  Atuação no grupo de forma cooperativa e solidária. 

2.5. Administrar recursos e tempo. 

 

Valores e Atitudes 

 Respeito e valorização pela individualidade dos companheiros de equipe. 

 Atuação no grupo de forma cooperativa e solidária. 

 Organização. 

 Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar problemas. 

 Criticidade. 

 Persistência. 

 

Competência: 

3. Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que 

possibilitem a construção de conhecimentos;  

 

Habilidades: 

3.1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinas. 

3.2.  Utilizar os meios de comunicação como objeto e campos de pesquisa. 

3.3.  Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição de dados, como 

campos de pesquisa e como difusor de temas para reflexões e problematizações sobre a 

atualidade. 

 

Valores e Atitudes 

 Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar problemas. 

 Criticidade diante dos meios de comunicação. 

 

Competência: 

4. Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, 

apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 

Habilidades: 

4.1. Apontar indicadores de saúde importantes para a qualidade de vida e perceber fatores 

socioeconômicos e ambientais que nela influem. 

 

4.2.  Identificar elementos e processos culturais que representam mudanças ou registram 

continuidades/permanências no processo social. 

 
4.3.  Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza e socioculturais. 

 

Valores e Atitudes 

 Valorização do conhecimento científico. 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 
1. Corpo e movimento:  

 

1.1. Anatomia do Sistema Esquelético e Muscular (locomotor); 
1.2. Sistemas, funcionalidade e suas alterações; 
1.3. Introdução à fisiologia humana.  

• Aula expositiva e dialogada; 

• Leitura e aplicação de pesquisas; 

• Diálogos em pares; 

• Atividades teóricas e práticas para fixação da 

aprendizagem. 

09/02 à 02/04. 

2. Esportes coletivos:  

 

2.1. Nos âmbitos: Educacional, participação e competição;  

2.2. Modalidades;  

2.3. As capacidades físicas, as técnicas e as regras;  

2.4. As questões de inclusão e gênero nos esportes coletivos;  

2.5. As relações de esporte e cultura;  

2.6. Competição X Cooperação;  
2.7. Os princípios éticos e relações interpessoais no esporte.  

• Execução de atividades em classe para fixação da 

aprendizagem. 

• Aplicação de dinâmicas coletivas 

• Execução prática de desportos coletivos 

 

 

06/04 à 03/07. 

3. Jogos e brincadeiras:  

 

3.1. Da brincadeira ao esporte;  

3.2. As regras e a inclusão; 

3.3. Espaço e materiais; 

3.4. Competição X Cooperação. 

• Aula prática com diferentes modalidades; 

• Aula expositiva e dialogada; 

• Pesquisas e trabalhos relacionados ao tema; 

• Execução de atividades em classe para fixação da 

aprendizagem; 

• Execução de atividades em quadra para vivencia 

motora das atividades. 

27/07 à 02/10. 

4. Ginástica e dança:  

 

4.1. Nos ambitos: Educacional, participação e competição; 

4.2. Modalidades; 

4.3. As capacidades físicas, técnicas e regras; 

4.4. Equilíbrios e desequilíbrios; 

4.5. As questões de gênero e inclusão. 

• Aula prática com diferentes modalidades de ginástica e 

dança; 

• Aula expositiva e dialogada; 

• Pesquisas e trabalhos relacionados ao tema; 

• Execução de atividades em quadra para vivencia das 

atividades socioculturais de época. 

05/10 à 11/12. 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Compreender e usar a 

língua portuguesa 

como geradora de 

significação e 

integradora da 

percepção, 

organização e 

representação do 

mundo e da própria 

identidade; 

 

1.1. Interpretar e utilizar 

códigos de linguagem 

científica, matemática, 

artística, literária, 

esportiva etc. pertinentes a 

diferentes contextos e 

situações.  

 

1.2. Utilizar a representação 

simbólica como forma de 

expressão de sentidos, 

emoções, conhecimentos, 

experiências etc.  

 

 

Interpretação de textos, 

avaliação escrita.  

 

Observação direta durante 

aulas práticas e teóricas 

 

Produção de pequenos 

textos e diálogos, redações. 

 

Trabalhos em grupos. 

 

 

Domínio de vocabulário e expressão 

verbal e não verbal. 

 

Respeito às normas e regras propostas em 

aula. 

 

Disciplina, assiduidade, 

comprometimento, postura, criticidade e 

autonomia. 

 

Respeito ao próximo, levando em 

consideração as diferenças e limitações 

que possam ser relevantes. 

 

Coerência, concisão, clareza, 

Objetividade, domínio da língua e 

emprego correto dos aspectos linguísticos. 

 

Organização, fluência oral, desenvoltura. 

 

Socialização e integração com a turma. 

Textos técnicos devidamente 

interpretados. 

Utilização satisfatória da língua 

escrita e falada e expressada 

também corporalmente. 

Apresentação textos e diálogos 

conforme a norma culta da 

língua. 

 Utilização satisfatória da 

linguagem oral e corporal 

  Respeito aos colegas, as regras 

e cumprimento de tarefas 

realizadas em equipe. 

 Comprometimento e 

cumprimento de prazos. 



2. Entender os 

princípios das 

tecnologias de 

planejamento, 

organização, gestão e 

trabalho de equipe 

para conhecimento do 

indivíduo, da 

sociedade, da cultura 

e dos problemas que 

se deseja resolver; 

 

2. Elaborar textos/discursos para 

descrever, narrar, relatar, 

expressar sentimentos, 

formular dúvidas, questionar, 

problematizar, argumentar, 

apresentar soluções, 

conclusões, etc.  

 

2.1. Associar-se a outros 

interessados em atingir os 

mesmos objetivos. 

 

 

Observação direta durante 

aulas práticas e teóricas 

 

Produção de pequenos 

textos e diálogos, redações. 

 

Trabalhos em grupos. 

 

Efetiva participação em 

aulas práticas. 

 

Organização e divisões de 

tarefas em trabalhos em 

grupo. 

Domínio de vocabulário e expressão 

verbal e não verbal. 

 

Respeito às normas e regras propostas em 

aula. 

 

Disciplina, assiduidade, 

comprometimento, postura, criticidade e 

autonomia. 

 

Respeito ao próximo, levando em 

consideração as diferenças e limitações 

que possam ser relevantes. 

 

Coerência, concisão, clareza, 

Objetividade, domínio da língua e 

emprego correto dos aspectos linguísticos. 

 

Organização, fluência oral, desenvoltura. 

 

Liderança, respeito e análise dos 

resultados finais. 

 

Socialização e integração com a turma. 

Textos técnicos devidamente 

interpretados. 

Utilização satisfatória da língua 

escrita e falada e expressada 

também corporalmente. 

Apresentação textos e diálogos 

conforme a norma culta da 

língua. 

 Utilização satisfatória da 

linguagem oral e corporal 

 Relação interpessoal e social. 

 Respeito aos colegas, as regras 

e cumprimento de tarefas 

realizadas em equipe. 

 Comprometimento e 

cumprimento de prazos. 



3. Entender as 

tecnologias da 

informação e 

comunicação como 

meios ou 

instrumentos que 

possibilitem a 

construção de 

conhecimentos; 

 

3. Identificar, localizar, 

selecionar, alocar, organizar 

recursos humanos e materiais.  

 

 

Interpretação de textos, 

avaliação escrita.  

 

Observação direta durante 

aulas práticas e teóricas 

 

Trabalhos em grupos. 

 

Efetiva participação em 

aulas práticas. 

 

Organização e divisões de 

tarefas em trabalhos em 

grupo. 

Disciplina, assiduidade, 

comprometimento, postura, criticidade e 

autonomia. 

 

Respeito ao próximo, levando em 

consideração as diferenças e limitações 

que possam ser relevantes. 

 

Coerência, concisão, clareza, 

Objetividade, domínio da língua e 

emprego correto dos aspectos linguísticos. 

 

Organização, fluência oral, desenvoltura. 

 

Liderança, respeito e análise dos 

resultados finais. 

 

Socialização e integração com a turma. 

Textos técnicos devidamente 

interpretados. 

Utilização satisfatória da língua 

escrita e falada e expressada 

também corporalmente. 

Apresentação textos e diálogos 

conforme a norma culta da 

língua. 

 Utilização satisfatória da 

linguagem oral e corporal 

 Relação interpessoal e social. 

 Comprometimento e 

cumprimento de prazos. 



4. Questionar processos 

naturais, 

socioculturais e 

tecnológicos, 

identificando 

regularidades, 

apresentando 

interpretações e 

prevendo evoluções. 

4. Selecionar metodologias e 

instrumentos de organização de 

eventos.  

 

4.1 Administrar recursos e tempo. 

Interpretação de textos, 

avaliação escrita.  

 

Observação direta durante 

aulas práticas e teóricas 

 

Trabalhos em grupos. 

 

Efetiva participação em 

aulas práticas. 

 

Organização e divisões de 

tarefas em trabalhos em 

grupo. 

Domínio de vocabulário e expressão 

verbal e não verbal. 

 

Respeito às normas e regras propostas em 

aula. 

 

Disciplina, assiduidade, 

comprometimento, postura, criticidade e 

autonomia. 

 

Respeito ao próximo, levando em 

consideração as diferenças e limitações 

que possam ser relevantes. 

 

Coerência, concisão, clareza, 

Objetividade, domínio da língua e 

emprego correto dos aspectos linguísticos. 

 

Organização, fluência oral, desenvoltura. 

 

Liderança, respeito e análise dos 

resultados finais. 

 

Socialização e integração com a turma. 

Textos técnicos devidamente 

interpretados. 

Utilização satisfatória da língua 

escrita e falada e expressada 

também corporalmente. 

Apresentação textos e diálogos 

conforme a norma culta da 

língua. 

 Utilização satisfatória da 

linguagem oral e corporal 

 Relação interpessoal e social. 

 Respeito aos colegas, as regras 

e cumprimento de tarefas 

realizadas em equipe. 

 Comprometimento e 

cumprimento de prazos. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

 ROHEN, Johannes W; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia Humana: 

atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5.ed. Manole: Barueri/SP, 2002. 

 ABRIL COLEÇÕES. Atlas do corpo humano. Editora Abril: São Paulo, 2008. 

 GIRASSOL EDIÇÕES. Por dentro do corpo humano. Girassol: Barueri/SP, 2002. 

 AVANCINI & FAVARETTO. Biologia – Uma abordagem evolutiva e ecológica. Vol. 2. 

Moderna: São Paulo, 1997. 

 DUARTE, Orlando. História dos esportes. 5. ed. Senac: São Paulo, 2003. 

 SABA, Fabio. Mexa-se: Atividade Física, Saúde e Bem-Estar. 2. ed. Phorte: São Paulo, 2008. 

 GANERI, Anita: VIVO. Melhoramentos: São Paulo, 2009. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI – Estratégias de Recuperação Contínua para alunos com baixo 
rendimento/dificuldade de aprendizagem. 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo (a) aluno (a), serão propostas 

atividades extras de recuperação contínua, como: pesquisa, leitura de documentos ou 

artigos específicos, atividades individuais e/ou em grupo, de acordo com a necessidade/ 

dificuldade do aluno. 

 A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 

sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 

intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 

 A recuperação contínua é destinada aos alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem não superadas no cotidiano escolar, necessitando, portanto, de uma 

orientação para o estudo paralelo às aulas regulares. 

 

 
 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

Visitas Técnicas: 

Memorial da Resistência de São Paulo e Pinacoteca. 
Largo General Osório, nº 66 - Estação da Luz/SP. 
Agendamento: faleconosco@memorialdaresistenciasp.org.br ou (11) 3324-0943 / 
3324-0944. 

 

 

 
 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

            /         /      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:faleconosco@memorialdaresistenciasp.org.br


 
 

X– Parecer do coordenador de área 

 

 

 

 
 

 

 

 
    
 
 

_________________________________ 
Renato Custódio da Silva  

Coordenador do Ensino Médio Integrado 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


