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CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais 

 

Introdução: 

O Currículo Paulista é um currículo de Estado, que visa garantir a 

igualdade na Educação Básica, de forma a “agir para que todos adquiram um 

nível determinado de conhecimento (ou de habilidades e competências) que 

garanta uma condição de cidadania e dignidade que lhes dê noção de 

autorrespeito, autoestima e lhes permita participar de forma igual de processos 

futuros.”1  

Não conseguiremos retratar aqui a história dos currículos de Educação 

Física nas redes municipais e rede estadual, pois cada rede tem uma trajetória 

na construção de currículos. Podemos destacar que existiam redes municipais 

que possuíam seu próprio currículo, outras que utilizavam o currículo da rede 

estadual, e outras que utilizavam sistemas de ensino. Já a rede estadual possui 

um currículo para o componente curricular que está articulado com a 

disponibilização de material do apoio intitulados de “Caderno do Professor” e 

“Caderno do Aluno”, portanto não sendo possível retomar a história da Educação 

Física nas redes de ensino, destacamos alguns documentos legais que 

marcaram a trajetória da Educação Física Escolar no Brasil e em São Paulo.  

Com a elaboração da Constituição em 1937, a Educação Física é incluída 

como prática educativa obrigatória, e não como disciplina curricular, é a primeira 

referência explícita da Educação Física em textos constitucionais oficiais, junto 

com o ensino cívico e os trabalhos manuais, em todas as escolas brasileiras.  

                                                             

1 RIBEIRO, Mendes. Justiça como equidade na escola, igualdade de base, currículo e avaliação externa. 
Cadernos Cenpec | São Paulo | v.3 | n.1 | p.63-78 | jun. 2013. Disponível em: 
http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/204/234. Acesso em 
27/07/2018. 



A partir do Decreto 69.450, de 1971, considerou-se a Educação Física 

como “a atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e 

aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando”.2  

Na década de noventa, o sistema de ensino de São Paulo depara-se com 

a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 

9394/96 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)3 pelo Governo Federal, 

para todos os componentes escolares. Dentre os avanços destes documentos 

destacam-se: a) aprendizagem pautada em 10 saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais; b) consideração da aprendizagem em relação ao 

desenvolvimento de competências e habilidades.4 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove 

Anos reafirmam que a Educação Física está articulada à área de Linguagens, 

resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes, conforme 

a Resolução CNE/CEB nº 7/2010, e descrito em seu art. 15:  

Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental 
serão assim organizados em relação às áreas de conhecimento: I – 
Linguagens: a) Língua Portuguesa; b) Língua Materna, para 
populações indígenas; c) Língua Estrangeira moderna; d) Arte; e) 
Educação Física (BRASIL, 2013).5 

Considerando a articulação da Educação Física com a área Linguagens, 

e em articulação com as competências gerais e competências da área trazidas 

pela Base Nacional Comum Curricular6, o componente Educação Física deve 

garantir aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências específicas: 

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus 

vínculos com a organização da vida coletiva e individual.  

                                                             
2 BRASIL. Decreto 69.450 de 01/11/1971. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-69450-1-novembro-1971-418208-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 18/10/2018. 
3 BRASIL. MEC Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília, v. 7, 1997.  
4 SILVEIRA, Sérgio Roberto. Educação Física Anos Iniciais. Coordenação Geral: Sérgio Roberto Silveira. 
São Paulo: SE, 2014. 328p.  

5 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de abril de 
2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 9 
de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-
pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file. Acesso em: 23 mar. 2017.  

6 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 04.jun. 2018. 



2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as 

possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no 

processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.  

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas 

corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades 

laborais.  

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza 

e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia 

e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus 

efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas 

corporais e aos seus participantes. 

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos 

às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.  

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da 

identidade cultural dos povos e grupos.  

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o 

envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a 

promoção da saúde. 

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, 

propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, 

danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando 

o trabalho coletivo e o protagonismo. 

É possível perceber que a Educação Física Escolar vem se fortalecendo 

enquanto componente curricular obrigatório, principalmente quando 

referenciada em documentos legais, assim entendemos que a Educação Física 

escolar é parte fundamental no desenvolvimento de uma Educação Integral, e 

deve estar pautada nos pressupostos pedagógicos deste currículo, nas 

competências gerais e específicas, da área e do componente.  

 



As Concepções de Educação Física no Estado de São Paulo.  

Diante da análise dos currículos das redes de ensino percebemos que 

coexistem na Educação Física, no Estado de São Paulo, diversas concepções 

ou abordagens da Educação Física Escolar, entre as quais podemos citar 

algumas: 

- A psicomotricidade tem como objetivo o desenvolvimento psicomotor, 

extrapolando os limites biológicos e de rendimento corporal, incluindo e 

valorizando o conhecimento de ordem psicológica. Para isso a criança deve ser 

constantemente estimulada a desenvolver sua lateralidade, consciência corporal 

e a coordenação motora;7  

- A desenvolvimentista busca propiciar ao aluno condições para que seu 

comportamento motor seja desenvolvido, oferecendo-lhe experiências de 

movimentos adequados às diferentes faixas etárias;8  

- A saúde renovada tem por finalidade convicta e às vezes única, de 

ressaltar os aspectos conceituais acerca da importância de se conhecer, adotar 

e seguir conceitos relacionados à aquisição de uma boa saúde;9 

- As críticas sugerem que os conteúdos selecionados para as aulas de 

Educação Física devem propiciar a leitura da realidade do ponto de vista da 

classe trabalhadora. Nessa visão a Educação Física é entendida como uma 

disciplina que trata do conhecimento denominado cultura corporal, que tem como 

temas, o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte, etc., e apresenta 

relações com os principais problemas sociais e políticos vivenciados pelos 

alunos.10 

Como as concepções trazidas pelos diferentes currículos foram diversas, 

nesse momento se faz necessário discutir qual será a concepção da disciplina 

enquanto Estado. Para essa discussão apresentamos alguns conceitos trazidos 

                                                             
7 DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.  
8 DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.  
9 DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.  
10 DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.  



pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Devemos 

nos atentar que a Base Nacional Comum Curricular apesar de não apontar uma 

concepção dá indícios de qual poderia ser a abordagem da Educação Física 

Escolar para o desenvolvimento de competências.  

Segundo o PNUD11 abordagem culturalista tem sua gênese, no Brasil, na 

década de 1980, no contexto dos debates e da produção intelectual da área da 

Educação Física, e em simultaneidade com o declínio do regime militar, o início 

do processo de redemocratização, a anistia aos perseguidos políticos e o fim da 

censura aos meios de comunicação, com o consequente aumento da liberdade 

de expressão.  

Abaixo descrevemos alguns conceitos apresentados no Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre as diferentes abordagens na 

Educação Física:  

 

Cultura corporal: “[...] acervo de formas de representação do mundo que o 

homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão 

corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, 

contorcionismo, mímica e outras, que podem ser identificados como formas de 

representação simbólicas de realidade vividas pelo homem, historicamente 

criadas e culturalmente desenvolvidas”.  

Cultura de movimento: “A Educação Física deve estudar o homem que se 

movimenta, relacionado a todas as formas de manifestação desses ao se 

movimentar, tanto no campo dos esportes sistematizados, como no mundo do 

movimento e no mundo vivido que não abrange o sistema esportivo [...]. Assim, 

para Dietrich/Landau (1990, p. 88), todas essas atividades do movimento 

humano, tanto no esporte como em atividades extra esporte (ou no sentido 

amplo de esporte), e que pertencem ao mundo do se movimentar humano, o que 

o homem por esse meio produz ou cria, de acordo com sua conduta, seu 

comportamento, e mesmo as resistências que se oferecem a essas condutas e 

ações, podemos definir como a cultura do movimento”. 

                                                             
11 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional. Movimento é vida. Atividades Físicas e 
Esportivas para todas as pessoas. 2017. Brasília. 392p.  



Cultura corporal de movimento entende-se “[...] formas culturais que se vêm 

historicamente construindo, nos planos material e simbólico, mediante o 

exercício (em geral sistemático e intencional) da motricidade humana – jogo, 

esporte, ginástico e práticas de aptidão física, atividades rítmico-expressivas, 

dança lutas/artes marciais e práticas alternativas.”  

Práticas corporais: Na literatura acadêmica, os significados atribuídos ao termo 

são variados, dispersos, e pode ser encontrada em diversas disciplinas no 

campo das humanidades, como educação, antropologia, educação física, 

estudos do lazer, saúde coletiva, nutrição, dentre outras. Apresenta-se como 

uma noção polissêmica, cuja definição conceitual transita da ausência e negação 

à positivação de suas supostas qualidades intrínseca. As significações correntes 

de “práticas corporais” ainda apontam que se trata de manifestações culturais 

lúdicas, que em geral ocorrem no tempo livre ou disponível, caracterizando-se, 

portanto, como atividades de lazer. Ademais, implicam certo grau de 

dinamicidade corporal e colocam em jogo o conjunto dos órgãos e sentidos 

humanos, possibilitando a fruição de uma experiência sensível esquecida em 

decorrência da excessiva racionalidade que guia a sociedade ocidental 

contemporânea. As práticas citadas pela literatura que opera com o conceito de 

“práticas corporais” incluem: esporte, ginástica, danças, lutas, jogos, tai chi 

chuan, ioga, atividades de aventura na natureza, antiginástica, biodança, 

eutonia, massagens, meditação, relaxamento, capoeira, atividades circenses.  

Quadro 1: Conceitos do PNUD sobre as diferentes abordagens na Educação 
Física12  

 

Neste contexto é importante definirmos qual a concepção da Educação 

Física Escolar para o Estado de São Paulo e salientamos que a escolha de 

determinado termo não é neutra, traz consequências e repercussões, pois reflete 

opções por sentidos e valores, e por fim objetiva a consolidação ou idealização 

de projetos para o campo das práticas corporais. 13 

                                                             
12 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional. Movimento é vida. Atividades Físicas e 
Esportivas para todas as pessoas. 2017. Brasília. 392p.  
13 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional. Movimento é vida. Atividades Físicas e 
Esportivas para todas as pessoas. 2017. Brasília. 392p.  



Outra questão que deve ficar evidente é como as Dimensões que 

delimitam as habilidades apresentadas na Base Nacional Comum Curricular 

poderão ser desenvolvidas na prática, isso é possível? Que tipo de abordagem 

e metodologia é necessária para que ocorra o desenvolvimento dessas 

dimensões?  Isto precisa ser explicitado, porém é necessária que essa 

construção aconteça de forma coletiva, principalmente por professores que 

estão na prática da Educação Física Escolar. 

Abaixo são apresentadas as dimensões que a Base Nacional Comum 

Curricular14 traz:  

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina 

pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização 

das mesmas. São conhecimentos que não podem ser acessados sem passar 

pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados. Trata-se 

de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais tematizadas 

pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de carne e osso”. 

Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível acesso à experiência, cuidar 

para que as sensações geradas no momento da realização de uma determinada 

vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de 

gerar rejeição à prática em si.  

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao 

estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática 

corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação 

(saber fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência 

necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no lazer 

ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a 

prática efetiva das manifestações da cultura corporal de movimento não só 

durante as aulas, como também para além delas. 

Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis 

geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais 

oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está 

                                                             
14 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 04.jun. 2018. 



vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita ao 

estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal e/ou 

apreciar essa e outras tantas quando realizadas por outros.  

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na 

observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas 

por outros. Vai além da reflexão espontânea, gerada em toda experiência 

corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar 

estratégias de observação e análise para: (a) resolver desafios peculiares à 

prática realizada; (b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas 

aos interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com quem 

compartilha a sua realização.  

Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em 

discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais, que 

possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício da 

cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha de 

atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a qualquer 

processo de socialização. No entanto, essa dimensão está diretamente 

associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e, portanto, demanda 

intervenção pedagógica orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se 

concentra mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito 

às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, 

não se pretende propor o tratamento apenas desses valores, ou fazê-lo só em 

determinadas etapas do componente, mas assegurar a superação de 

estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais.  

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as 

características e o funcionamento das práticas corporais (saber sobre). Essa 

dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas 

táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício físico no 

desenvolvimento de uma capacidade física, entre outros.  

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, 

mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do 

processo de inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, reunindo 

saberes que possibilitam compreender o lugar das práticas corporais no mundo. 



Em linhas gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem aos 

estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal de movimento em 

relação às dimensões éticas e estéticas, à época e à sociedade que as gerou e 

as modificou, às razões da sua produção e transformação e à vinculação local, 

nacional e global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o 

surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada região e época 

ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma 

visibilidade e um tratamento midiático diferente dos esportes praticados por 

mulheres.  

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e 

conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma confiante 

e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas 

às práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à convivência 

social. Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade 

têm (ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que moram, os 

recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os agentes envolvidos nessa 

configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se dirigem para 

ambientes além da sala de aula, orientadas a interferir no contexto em busca da 

materialização dos direitos sociais vinculados a esse universo. 

 

Apresentação da organização da cultura corporal do movimento 

Pensando em um currículo de Educação Básica, e que a organização da 

Educação Infantil é diferente nas redes, podendo ter um professor especialista 

ou não para o componente curricular, é importante pensar na transição da 

educação infantil para o ensino fundamental, levando em conta que as crianças 

já tiveram experiências relacionadas ao corpo e ao movimento. Essas 

experiências vivenciadas pela criança são importantes para que a mesma 

adquira progressivamente, consciência corporal, conhecimentos sobre si, sobre 

o outro, sobre o universo social e cultural, reconhecendo assim suas sensações 

e funções de seu corpo, possibilitando identificar suas potencialidades e seus 

limites. 



Nesta transição da criança da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, é essencial que as vivências lúdicas, assim como o protagonismo 

infantil não se percam, é preciso que nesta fase a criança seja percebida como 

um ser em desenvolvimento e em progressiva evolução. Neste sentido, 

propomos que para o primeiro e segundo anos dos Anos Iniciais, o foco das 

aulas de Educação Física, continue sendo no campo das experiências, tendo 

como objetivo principal a vivência das diversas práticas corporais.  

Apresentamos o organizador curricular que traz as práticas corporais por 

meio de Unidades temáticas: Brincadeiras e jogos, Danças, Lutas, Ginásticas, 

Esportes e Práticas corporais de aventura.   

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a Unidade Temática 

Brincadeiras e Jogos nos dois primeiros anos, apresentam-se por meio do objeto 

de conhecimento: as brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no 

contexto comunitário e regional, começando por identificar as brincadeiras e 

jogos da sua família. Já no terceiro, quarto e quinto anos o contato se dá por 

meio das Brincadeiras e Jogos do Brasil e do Mundo incluindo os de matriz 

indígena e africana. Apesar do objeto de conhecimento se repetir nos três anos, 

a proposta é que os alunos experimentem esses jogos no terceiro e quarto anos, 

com aprofundamento dos jogos de matriz indígenas no terceiro ano, e dos jogos 

de matriz africana no quarto ano, e ambas as matrizes são retomadas no quinto 

ano para que assim seja possível identificar suas semelhanças e diferentes. 

Ressaltamos aqui, que a inclusão das matrizes indígenas e africanas não exclui 

o trabalho com brincadeiras e jogos de outras origens, por isso o objeto de 

conhecimento da habilidade traz: brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo, 

incluindo os de matriz africana e indígena. A inclusão dessas matrizes é 

importante para que os alunos possam valorizar a cultura desses povos e 

perceber sua importância na constituição da sociedade brasileira. Nos Anos 

Finais, essa Unidade Temática está presente no sexto e sétimo ano, por meio 

do objeto de conhecimento jogos eletrônicos, que em um primeiro momento é 

utilizado como recurso didático, e no sétimo ano está proposto o uso de jogos 

eletrônicos que envolvam o movimento corporal.  

As Unidades Temáticas Danças e Lutas para os Anos Iniciais, está 

abordada da mesma forma que a Unidade Temática Brincadeiras e Jogos, 



conforme já explicitado acima, elas partem do contexto familiar (localidade e 

região) até chegar às esferas nacional e mundial, incluindo as matrizes indígena 

e africana. 

Já para os Anos Finais a Unidade Temática Danças propõe como objeto 

de conhecimento as danças urbanas para o sexto e sétimo ano, partindo de 

danças que os alunos já conhecem até a criação de novos movimentos que 

envolvam as danças. Para o oitavo e nono ano, está proposta a dança de salão, 

tendo como foco a experimentação e depois a recriação dessas danças. 

A Unidade Temática Lutas aparece a partir do terceiro ano, para o sexto 

e sétimo ano parte do contexto brasileiro, propondo a experimentação e outras 

formas de executar esses movimentos. Para o oitavo e nono ano, apresentam-

se as lutas do mundo.    

Faz-se necessário um esclarecimento a respeito da nova maneira como 

a Unidade Temática Ginástica será abordada neste documento. 

Antes da homologação da BNCC a Unidade Temática Ginástica 

contemplava todas as modalidades gímnicas tais como: Ginástica Artística, 

Ginástica Rítmica, Ginástica Acrobática, entre outras. Nesta nova classificação, 

todas as Ginásticas competitivas se enquadram na Unidade Temática Esporte, 

dentro da categoria técnico-combinatórios.  

Também conhecida como Ginástica para Todos (GPT), a Ginástica Geral 

é uma ginástica inclusiva, sem caráter competitivo, que pode ser constituída por 

elementos gímnicos de todas as demais modalidades. Em Ginásticas, a 

organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade 

dessas práticas e nas suas características, propondo para os Anos Iniciais a 

Ginástica Geral, que parte da experimentação de diferentes elementos da 

ginástica de forma individual e em pequenos grupos, até a elaboração de 

coreografias com diferentes temas. Para os Anos Finais no sexto e sétimo anos, 

apresentamos a ginástica de condicionamento físico (que se caracterizam pela 

exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à 

manutenção da condição física individual ou à modificação da composição 

corporal), e para o oitavo e nono ano a ginástica de consciência corporal (que 

reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a 



recorrência a posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados 

para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo) e faz-se uma 

retomada na ginástica de condicionamento físico para análise das semelhanças 

e diferenças.  

Para os Esportes, optamos nos Anos Iniciais em trabalhar com práticas 

lúdicas esportivas para o primeiro e segundo anos; jogos pré-desportivos 

(vivenciar os movimentos básicos dos esportes de maneira que haja adaptação 

nas regras) para o terceiro e quarto anos, e a partir do quinto ano e nos Anos 

Finais, o esporte propriamente dito. A abordagem do esporte recai sobre o 

modelo de classificação detalhado logo abaixo, referenciado na Base Nacional 

Comum Curricular: 15  

• Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os 

resultados registrados em segundos, metros ou quilos (patinação de velocidade, 

todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso etc.).  

• Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por 

arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou 

em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas, a 

pontuação estabelecida em cada tentativa (maior ou menor do que a do 

adversário) ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais 

longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, 

curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc.  

• Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação 

motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-

combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação 

artística, saltos ornamentais etc.).  

• Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que se 

caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da 

quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma 

ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período em que o objeto 

                                                             
15 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 04.jun. 2018. 



do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são voleibol, 

vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os 

esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc.  

• Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se caracterizam 

por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar 

percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre 

as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, 

somar pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).  

• Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por 

comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro 

objeto) a uma meta ou setor da quadra/ campo defendida pelos adversários (gol, 

cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou 

setor do campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, 

handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).  

• Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o 

oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de 

desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, 

por meio de combinações de ações de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, 

taekwondo etc.).  

As Práticas Corporais de Aventura são apresentadas nos Anos Finais, 

para o sexto e sétimo anos, como práticas corporais de aventura urbanas, que 

explora a “paisagem de cimento” para produzir essas condições (vertigem e risco 

controlado) durante a prática de parkour, skate, patins, bike etc., e para o oitavo 

e nono anos as práticas corporais de natureza, que se caracterizam por explorar 

as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem 

e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas 

de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo, etc. Essas práticas podem ser 

transformadas no interior da escola, porém, algumas práticas necessitam do 

contato real do aluno com o objeto de conhecimento. Sinalizamos que no 

planejamento inicial, é necessário apontar qual será o caminho que levará o 

aluno a ter o contato com este objeto de conhecimento. 



Este currículo apresenta novos objetos de conhecimento relacionados às 

Unidades Temáticas, houve a necessidade de pensar em uma Educação Física 

para todos, pois conforme pesquisas apontadas pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) constatou-se que as aulas de Educação 

Física escolar podem assumir configurações que comprometem as 

possibilidades de desenvolvimento humano de crianças com deficiências. Os 

estudos basicamente verificaram que, em muitas oportunidades, no momento de 

trabalhar as práticas corporais nas aulas, os estudantes com deficiências não 

são incluídos nas atividades com os demais. Este relatório advoga que a 

utilização das práticas corporais como vetor de desenvolvimento humano pode 

se dar quando, por exemplo, o professor de Educação Física cria situações nas 

quais os alunos não deficientes experimentam situações como as dos 

deficientes, a partir de variadas práticas corporais, neste sentido foi incorporado 

em algumas Unidades Temáticas novos objetos de conhecimento, como: as 

brincadeiras e jogos inclusivos, e os esportes paraolímpicos, tendo como 

referência que experiências como essas podem sensibilizar os alunos não 

deficientes, facilitando a aceitação e o respeito em relação aos alunos com 

deficiência, e a promover a participação ativa dos alunos com deficiência nas 

práticas corporais. 16 

Apesar de considerar a proposta de Unidades Temáticas ano a ano é 

importante ressaltar que as práticas corporais devem compreender um variado 

repertório de conhecimentos que os alunos já possuem sobre diferentes 

manifestações corporais, partindo de seu contexto familiar e ampliá-lo para um 

contexto regional, mundial.  

Se notarmos, como na Base Nacional Comum Curricular, este Currículo 

também prevê um maior tempo de experimentação para os objetos de 

conhecimento, logo eles são apresentados em ciclos (1º e 2º; 3º, 4º e 5º; 6º e 7º; 

8º e 9º anos), pois pensou-se em um maior tempo de experimentação 

relacionado ao saber fazer. 

O desenvolvimento das Unidades Temáticas apresentadas se dará por 

meio do desenvolvimento de habilidades tidas como referência como meio para 

                                                             
16 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional. Movimento é vida. Atividades Físicas e 
Esportivas para todas as pessoas. 2017. Brasília. 392p.  



o desenvolvimento das competências. Atentamos que para o desenvolvimento 

de habilidade é necessário também a utilização de metodologias ativas de 

aprendizagem, considerando assim o protagonismo dos alunos na construção 

de seu conhecimento.   

Os objetos de conhecimento são apresentados na terceira coluna do 

organizador curricular e dizem respeito ao assunto, objeto que o aluno irá 

experimentar, analisar ou criar, é o saber sobre.    

Neste organizador também foi acrescentada uma quarta coluna, chamada 

“Orientações Complementares”, onde são destacados pontos relevantes para 

que a ampliação e o aprofundamento da habilidade aconteçam; estão incluídas 

explicações sobre alguns conceitos referentes à habilidade e também sugestões 

de atividades.  

A proposta deste currículo trata da cultura relacionada aos aspectos 

corporais e suas diversas formas de expressar este conhecimento incorporado, 

sendo que “o que dá sentido ao movimentar-se humano é o contexto onde ele 

ocorre, bem como as intencionalidades dos sujeitos envolvidos na ação.” (SEE, 

2011). 17 

A escola guarda importante relação com a construção do 

desenvolvimento humano, o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) reconhece a essencialidade da educação como um 

dos pilares constituintes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O 

argumento central para a inclusão da Educação para a composição do IDH é 

descrito como:  

“[...] o acesso ao conhecimento é um determinante crítico para o bem-
estar e é essencial para o exercício das liberdades individuais, da 
autonomia e da autoestima. A educação é fundamental para expandir 
as habilidades das pessoas para que elas possam decidir sobre seu 
futuro, ela constrói confiança, confere dignidade e amplia os horizontes 
e as perspectivas de vida.” 18 

 

                                                             
17 SÃO PAULO. Secretaria da Educação. Currículo do Estado de São Paulo: Linguagens, códigos e suas 
tecnologias / Secretaria da Educação; coordenação geral, Maria Inês Fini; coordenação de área, Alice 
Vieira. – 2. ed. – São Paulo: SE, 2011. 260 p. 
18 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano Nacional. Movimento é vida. Atividades Físicas e 
Esportivas para todas as pessoas. 2017. Brasília. 392p.  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Brincadeiras 
e jogos 1º

(EF12EF01A) Identificar jogos e 
brincadeiras tradicionais da sua 
família em atividades de baixa 
complexidade reconhecendo as 
sensações corporais.
(EF12EF01B) Experimentar e fruir 
diferentes brincadeiras e jogos do 
contexto familiar valorizando a   
cultura popular presente no contexto 
comunitário e regional.
(EF12EF01C) Criar regras e aplicá-
las durante a vivência   dos jogos e 
as brincadeiras, valorizando o 
respeito as mesmas para a 
valortização das relações humanas.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional. 

Nas sensações corporais é  importante que os alunos reconheçam as habilidades motoras básicas de 
locomoção, estabilização e manipulação envolvidas nos jogos e brincadeiras, bem como as 
capacidades físicas, as diferenças de força muscular, velocidade ou agilidade entre os alunos 
interferem no desempenho durante as práticas de brincadeiras e jogos.
É interessante que o currículo local proponha uma organização com a prática de brincadeiras e jogos 
com exigência de habilidades motoras mais simples para as mais complexas (atividades de baixa 
complexidade)   , salientamos que começaremos com atividade de baixa complexidade, porém a 
complexidade poderá ir aumentando de acordo com o desenvolvimento da turma.
Sugestão: para o levantamento dos Jogos e Brincadeiras poderá ser feita uma entrevista pelos alunos 
com seus familiares, ou pessoas da comunidade.
Projetos  dos aspectos culturais locais que constituíram a sociedade ao redor, histórico local, fundação 
da cidade e bairro e sua representação (reconstituição), valorizando assim a história regional como 
ponto de partida, aqui podemos realizar uma interlocução entre as disicplinas de Geografia e História.    

Brincadeiras 
e jogos 1º

(EF12EF02) Demonstrar por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, 
visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares 
do contexto familiar, valorizando a 
importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de 
origem.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional. 

Nesta habilidade os alunos podem identificar as origens dos jogos e brincadeiras do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo que essas práticas foram transmitidas de geração em geração e 
sofreram transformações e adaptações de acordo com as características do ambiente físico e social no 
qual foram praticadas até chegar a eles. As linguagens utilizadas para demonstrar as brincadeiras, 
deverão ser diversificadas, lembrando que nesta etapa alguns alunos estão ou iniciarão seu processo 
de alfabetização, esta habilidade poderá ser desenvolvida em parceria o professor referência da turma, 
enfatizamos que os relatos dos alunos sobre as brincadeiras e jogos que praticam e observam outros 
praticando no seu dia a dia podem servir de ponto de partida para o desenvolvimento da habilidade. 

Brincadeiras 
e jogos 1º

(EF12EF03) Identificar os desafios 
das brincadeiras e jogos populares 
do contexto familiar e construir 
estratégias para resolvê-los, 
reconhecendo as características 
dessas práticas.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional. 

O ponto inicial para o desenvolvimento dessa habilidade é  a análise das características das 
brincadeiras e jogos do contexto comunitário e regional, como número de participantes, materiais, 
regras, espaços, exigências físicas ou habilidades motoras necessárias para a sua prática, essa 
análise poderá possibilitar que os alunos  identifiquem os desafios impostos pelas práticas e planejem 
soluções para a realização de todos — por exemplo, um movimento muito complexo exigido pela 
atividade, como em uma brincadeira ou jogo no qual deve-se atingir um alvo específico e os alunos 
não têm essa habilidade desenvolvida; nesse caso, pode-se aproximar o alvo ou aumentar o seu 
tamanho. 

Brincadeiras 
e jogos 1º

 *Experimentar e fruir diferentes 
jogos e brincadeiras inclusivos 
respeitando as diferenças 
individuais .

Brincadeiras e 
Jogos Inclusivos

Para o desenvolvimento dessa habilidade poderemos propor brincadeiras e jogos inclusivos que 
possibilitem a participação de todos. É importante discutir as modificações que podem ou não ser feitas 
nas regras, nos materiais para que pessoas com diferentes capacidades possam participar.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Esportes 1º

(EF12EF05) Experimentar e fruir, 
prezando pelo trabalho coletivo e 
protagonismo,  prática lúdicas 
esportivas de marca e de precisão, 
identificando os elementos comuns 
a essas práticas.

Práticas Lúdicas 
esportivas de 
marca e precisão 

Desenvolver o tema em forma de práticas lúdicas esportivas de marca e precisão  . Discutir com os 
alunos as habilidades motoras comuns as práticas , bem como as capacidades fisicas envolvidas em 
ambos.   Identicar nos esportes, tanto individual como nos coletivos, a importância do protagonismo 
que prevalece nas modalidades individuais, como no salto em distância e no tiro ao alvo, mas é 
importante também nos esportes coletivos, visto que o aluno deve se empenhar em realizar a sua 
função para o bem coletivo  e do trabalho coletivo que ocorre quando um grupo de pessoas se dedica 
a realizar uma tarefa, como nos esportes coletivos, e possibilita troca de experiências, ajuda mútua, 
aprendizagem de novas habilidades motoras e compartilhamento de decisões. 

Esportes 1º

(EF12EF06) Compreender a 
importância do respeito  as normas e 
das regras das práticas lúdicas 
esportivas  de marca e de precisão 
para assegurar a integridade própria 
e as dos demais participantes.

Práticas Lúdicas 
esportivas de 
marca e precisão 

Neste habilidade é importante refletir sobre a função da regra,  explorando o sentido de organização 
social onde  os alunos  se colocam no lugar do outro (preservação de cada um)e também refletir sobre 
o papel de cada um dentro das práticas lúdicas esportivas. Importante associar as regras aos outros 
espaços e tempos e não somente a prática esportiva.  

Ginásticas 1º

(EF12EF07) Experimentar e fruir 
elementos básicos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros e 
rotações, com e sem materiais), de 
forma individual e/ou em pequenos 
grupos, valorizando  atividades em 
grupo, com respeito às diferenças 
destes,adotando procedimentos de 
segurança.

Ginástica geral

  Propor inicialmente a vivência dos elementos básicos da ginástica, retomando as habilidades motoras 
básicas identificadas nos jogos e brincadeiras, e conforme vivenciam incluir técnicas de segurança, 
que serão descobertas pelos próprios alunos.   Ao identificar os elementos básicos requeridos na 
ginástica e na ginástica geral, os alunos devem observar quais procedimentos adotar para conseguir 
realizá-los de forma segura, como, por exemplo, realizar uma cambalhota com a ajuda do amigo ou 
providenciar um material, como um colchão, para amenizar a queda durante um salto. 

Ginásticas 1º

(EF12EF08) Construir e utilizar 
diferentes possibilidades para a 
execução de diferentes elementos 
básicos da ginástica geral de forma 
individual e em pequenos grupos 

Ginástica geral

Esta habilidade relaciona-se a EF12EF07, pois quando os alunos estão discutindo sobre as técnicas 
de segurança, e reorganizando-se para realizar novamente o movimento, eles já estarão construindo 
estratégias . Podemos propor a vivência de diferentes elementos da ginásticas  (Correr, saltar, 
manipular objetos, rolar, equilibrar-se) incialmente indivisual, e após que eles combinem esses 
elementos em pequenos grupos.      

Ginásticas 1º

(EF12EF09) Participar da ginástica 
geral, identificando as 
potencialidades e os limites do 
corpo, e respeitando as diferenças 
individuais. 

Ginástica geral

É  importante que se proponha práticas nas quais os alunos identifiquem a ação das regiões corporais 
e as suas possibilidades de movimentos, como movimentar-se utilizando as mãos, os pés, os braços, o 
tronco, a cabeça e o pescoço durante a prática das ginásticas, de outras práticas corporais, assim 
como outros movimentos que os alunos realizam no seu dia a dia. Na identificação das 
potencialidades e limites do corpo, a habilidade possibilita também que se estabeleça relações com 
Ciências.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Ginásticas 1º

(EF12EF10) descrever, por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita e audiovisual), as 
características dos elementos 
básicos da ginástica geral, 
identificando a presença desses 
elementos em distintas práticas 
corporais vivenciadas.

Ginástica geral

Nesta habilidade precisamos ter claro que neste ciclo as crianças já estão ou iniciarão seu processo de 
alfabetização,   portanto é importante diversificar as diferentes linguagens utilizadas, pensando em 
propostas que auxiliem este processo.  Essa  habilidade poderá ser desenvolvida em parceira com o 
professor referência da turma,  fazendo uso de interações com o eixo "escrita" de Língua Portuguesa, 
na unidade temática estratégias de produção do texto, onde se discute a finalidade da escrita, para 
quem escrever , onde o texto vai circular, qual o suporte do texto e a linguagem utilizada. 

Danças 1º

(EF12EF11). Experimentar e fruir 
diferentes danças do contexto 
comunitário e regional (rodas 
cantadas, brincadeiras rítmicas e 
expressivas), respeitando as 
diferenças individuais.

Danças do 
contexto 
comunitário e 
regional

Priorizar as danças presentes no contexto dos alunos, e depois ir para o contexto regional.     Iniciar a 
proposta por atividade individuais que envolvam o desenvolvimento da expressão corporal dos alunos, 
onde o aluno utilize diferentes gestos para marcar o ritmo, como palmas, sapateados, percussão 
corporal ou em latas, baldes ou bastões contra o chão, utilizando seu repertório corporal para o 
improviso e a criação. Se faz necessário retomar as habilidades motoras e capacidades fisicas 
envolvidas nas vivências de dança.     

Danças 1º

(EF12EF12) identificar os elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) 
das danças do contexto comunitário 
e regional, valorizando e 
respeitando as manifestações de 
diferentes culturas.

Danças do 
contexto 
comunitário e 
regional

Essa habilidade poderá ser aprofundada priorizando e mediando a discussão acerca das diferentes 
manifestações culturais enfatizando o respeito a esta diferença", fazendo  com que os alunos 
reconheçam que essas práticas foram transmitidas de geração em geração e sofreram transformações 
e adaptações de acordo com as características do ambiente físico e social até chegar a eles. Essa 
percepção gera um sentido de continuidade, respeito e valorização às manifestações de diferentes 
culturas.



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Brincadeiras 
e jogos 2º

(EF12EF01C) Vivenciar, fruir e 
recriar diferentes brincadeiras e 
jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional 
em atividades de alta complexidade, 
reconhecendo e diferenciando as 
experiências e sensações corporais.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional 

No 1º ano os alunos já vivenciaram várias brincadeiras do seu contexto comunitário, neste momento é 
importante que os alunos recriem essas brincadeiras a partir da vivência anterior.  É interessante que o 
currículo local proponha uma organização com a prática de brincadeiras e jogos com exigência de 
habilidades motoras mais complexas em relação ao 1º ano.
Usando o ano anterior como base, não como limitador de repertório, podendo agregar novas vivências 
que aprofundem o conhecimento, pensando sempre na progressão das atividades.

Brincadeiras 
e jogos 2º

(EF12EF02A) explicar por meio de 
múltiplas linguagens e formas de 
registro (corporal, visual, relato oral, 
desenho e escrita), considerando a 
vivência da atividade (brincadeiras e 
os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, recriadas 
pelas crianças), reconhecendo e 
valorizando a importância desses 
jogos e brincadeiras para suas 
culturas de origem.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional 

Esta habilidade irá percorrer toda a educação básica, portanto  as linguagens utilizadas para 
demonstrar as brincadeiras, deverão ser diversificadas,  esta habilidade poderá ser desenvolvida em 
parceria o professor referência da turma.

Brincadeiras 
e jogos 2º

(EF12EF03B) Planejar e 
desenvolver com orientação do 
professor, estratégias para resolver 
desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário e 
regional, com base no 
reconhecimento das características 
dessas práticas.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional 

As estratégias devem ser construídas de maneira lúdica, à partir das brincadeiras e jogos que os 
alunos recriaram. Explorar os desafios intrínsecos, como também os do processo de vivência das 
atividades.
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Brincadeiras 
e jogos 2º

(EF12EF04A) Colaborar na 
proposição e na produção de 
alternativas para a prática, em outros 
momentos e espaços, de 
brincadeiras e jogos e demais 
práticas corporais tematizadas na 
escola, através das várias formas de 
registro (corporal, visual, relato oral, 
desenho e escrita) para divulgá-las 
na escola e na comunidade.

Brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular presentes 
no contexto 
comunitário e 
regional 

Os alunos deverão propor alternativas para a prática das brincadeiras e jogos que em pequenos e 
grandes espaços. Entende-se como texto, todo e qualquer material de registro e divulgação do 
trabalho feito na prática que poderá inclusive ser construído de maneira interdisciplinar com o 
professor de sala de refência de maneira individual ou coletiva.

Brincadeiras 
e jogos 2º

(EF12EF13*)Fruir e recriar diferentes 
jogos e brincadeiras inclusivos 
valorizando o trabalho em equipe e 
a participação de todos.   

Brincadeiras e 
Jogos Inclusivos

Esta habilidade poderá ser desenvolvida com a habilidade anterior, tendo como foco a participação de 
todos. 

Esporte 2º

(EF12EF05) Reconhecer os 
elementos comuns das práticas 
lúdicas esportivas de marca e 
precisão prezando pelo trabalho 
coletivo e pelo protagonismo. 

Práticas lúdicas 
esportivas de 
marca , Esporte 
de precisão

Realizar o levantamento das práticas lúdicas esportivas de marca e precisão (1º ano) que já 
vivenciaram, propor outros identificando os   elementos comuns dos mesmos, enfatizar a importância 
do protagonismo e do trabalho em equipe nas diferentes práticas  

Esporte 2º

(EF12EF06B) Discutir a importância 
da observação das normas e das 
regras das práticas lúdicas 
esportivas  de marca e de precisão, 
para assegurar a integridade própria 
e as dos demais participantes.

Práticas lúdicas 
esportivas de 
marca , Esporte 
de precisão

Neste habilidade é importante refletir sobre a importância das regras  tendo como objetivo a segurança 
individual e dos colegas.   

Ginástica 2º

(EF12EF07) Identificar e fruir 
diferentes elementos básicos da 
ginástica geral (equilíbrios, saltos, 
giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais) individual e em 
pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança.

Ginástica Geral  No 1º ano os alunos já vivenciaram os elementos da ginástica geral, agora é o momento de ir 
acrescentando mais técnica, e focar nas atividades em pequenos grupos . 
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Ginástica 2º

(EF12EF08) Planejar e aplicar 
estratégias para a execução de 
combinações de elementos básicos 
da ginástica geral, de forma 
individual e em pequenos grupos. 

Ginástica Geral Para o aprofundamento desta habilidade é importante que as estratégias tenham como foco em 
atividades em pequenos grupos .   

Ginástica 2º

(EF12EF09B) Identificar suas 
potencialidades e os limites do 
próprio corpo, buscando superar 
suas dificuldades, respeitando as 
diferenças individuais e de 
desempenho corporal de si e do 
outro.

Ginástica Geral 

Ginástica 2º

(EF12EF10B) Expressar, por meio 
de múltiplas linguagens (corporal, 
oral, escrita e audiovisual), as 
características das combinações dos 
elementos básicos da ginástica 
geral, comparando a presença 
desses elementos com movimentos 
existentes nas demais práticas 
corporais.

Ginástica Geral Elaborar coletivamente ou individualmente, sequências que expressem os movimentos gímnicos já 
vivenciados.

Dança 2º

(EF12EF11A) Fruir e recriar com 
orientação do professor, diferentes 
danças do contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), 
respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho 
corporal.
(EF12EF11B) Explorar o processo 
de criação de movimentos e 
vivencias de movimentos rítmicos, 
familiarizando com o processo de 
expressão corporal.

Danças do 
contexto 
comunitário e 
regional

Retomar as danças vivenciadas no 1º ano e recriá-las, relacionando as com diferentes habilidades 
motoras básicas e capacidades físicas envolvidas . Nesta habilidade existe a oportunidade de mostrar 
a diversidade da cultura local e regional, apresentando novas manifestações.
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Dança 2º

(EF12EF12B) Comparar e discutir 
sobre os elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças 
do contexto comunitário regional, 
valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas.

Danças do 
contexto 
comunitário e 
regional

Promover discussões acerca das diferentes manifestações culturais, sua origem e a relação com o 
contexto em que os alunos estão inseridos, enfatizando o respeito a estas diferenças. Observando o 
processo progressivo de ampliação do repertório teórico e motor.
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Brincadeiras 
e jogos  3º

(EF35EF01) Experimentar e fruir 
brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e 
africana, valorizando a importância 
desse patrimônio histórico cultural.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo, matriz 
indígena e 
africana

Identificar o contexto em que os alunos estão inseridos, poderá ser sugerido que os alunos realizem 
uma pesquisa a cerca destes jogos para verificar se existem comunidades indígenas e quilombos na 
comunidade, priorizar inicialmente a prática dos jogos desse contexto, discutir com eles sobre a 
influência dessas comunidades nos jogos e brincadeiras.
Mediar as discussões sobre o contexto histórico e cultural sobre os jogos e brincadeiras populares do 
Brasil fazendo esta relação com a cultura indígena e africana enaltecendo nosso patrimônio".

Brincadeiras 
e jogos  3º

(EF35EF02) Planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo 
incluindo os da matriz indígena.   
(EF35EF02B) Criar estratégias para 
resolução de conflitos durante a 
participação em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo 
incluindo os da matriz indigena .  

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo, matriz 
indígena e 
africana

 Nesta habilidade é necessário retomar as habilidades motoras e capacidades fisicas envolvidas nos 
Jogos e brincadeiras, para que possa possibilitar ao aluno o conhecimento de seu corpo, 
possibilitando o desenvolvimento da noção espacial e assim possa pensar em criar estratégias 
pessoais para participação segura de todos.   

Brincadeiras 
e jogos  3º

(EF35EF03) Descrever, por meio de 
múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita, audiovisual), as brincadeiras 
e os jogos populares do Brasil e do 
mundo incluindo os da matriz 
indígena, explicando suas 
características e a importância desse 
patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo, matriz 
indígena e 
africana

Esta Habilidade poderá ser aprofundada por meio de textos orais, escritos, corporais e audiovais tendo 
o foco de discutir com os alunos a importância da vivência desses jogos e brincadeiras na manutenção 
da cultura de um povo.     

Brincadeiras 
e jogos  3º

(EF35EF16*)Descrever por meio de 
múltiplas linguagens as brincadeiras 
e jogos inclusivos  explicando a 
importância desses jogos para a 
participação de todos 

Brincadeiras e 
Jogos Inclusivos

Esta habilidade poderá ser trabalhada com a habilidade anterior, no desenvolvimento das múltiplas 
linguagens, porém tendo como foco da discussão a mudança nas regras e nos materiais para que 
todos possam participar da  atividade . 
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Esporte  3º

(EF35EF05A) Experimentar e fruir 
diversos tipos de jogos pré-
desportivos de campo e taco 
rede/parede, invasão, identificando 
seus elementos comuns, 
reconhecendo a importância do 
trabalho em equipe para o alcance 
de   um objetivo comum.
(EF35EF05B) Refletir sobre as 
vivências das práticas corporais nos 
jogos pré desportivos, 
reconhecendo as habilidades 
motoras e capacidades físicas que 
incidem sobre elas.

 Jogos  Pré 
Desportivos de 
campo e taco, 
Esportes de 
rede/parede, 
Esportes de 
invasão

Para aprofundar essa habilidade é importante relacionar  a próxima habilidade desta unidade temática, 
pois para os alunos  reconhecerem os elementos comuns dos jogos esportivos vivenciados é 
importante que eles identifiquem as Habilidades Motoras e Capacidades físicas. Sugere-se realizar 
uma roda de conversa para a reflexão da importãncia do trabalho coletivo para o alcance de um 
objetivo.     

Esporte  3º
(EF35EF06) Conhecer os conceitos 
de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem. 

 Jogos  Pré 
Desportivos de 
campo e taco, 
Esportes de 
rede/parede, 
Esportes de 
invasão

No primeiro e segundo ano, os alunos vivenciaram práticas lúdicas esportivas  de diferentes esportes, 
neste momento é necessário refletir com eles sobre quais são os elementos presentes no jogo e no 
esporte que os diferenciam . Na prática das atividades de esporte, realizar diferentes práticas para que 
o aluno perceba a diferença do jogo e esporte.   

Ginástica 3º

(EF35EF07A) Experimentar e fruir, 
combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
com e sem materiais), valorizando o 
trabalho coletivo.
(EF35EF07B)  .Planejar e apresentar 
coreografias com combinações dos 
diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, com e sem materiais) e 
diferentes elementos da cultura 
regional.

Ginástica Geral  

No desenvolvimento desta habilidade é importante proporcionar ao alunos atividades que levem a 
vivência dos diferentes tipos de equilibrio, saltos, giros, rotações incluindo ou não alguns materiais. 
Incialmente pode-se propor de forma individual,  em duplas e em pequenos grupos, para que assim 
eles percebam a importância da cooperação em trabalhos em grupos.Neste processo de vivência de 
trabalho coletivo e colaboração, ressalta-se aqui que a elaboração de coreografia surge como um 
elemento do processo, e não como um produto final. A relação dos elementos da ginástica geral e 
elementos da cultura local, surge com o foco de valorização da cultura em que os alunos estão 
inseridos.                                         
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Dança 3º

(EF35EF09) Experimentar, e fruir 
danças do Brasil e do Mundo 
incluindo   de matriz indígena e 
africana, valorizando e respeitando 
os diferentes sentidos e significados 
dessas danças em suas culturas de 
origem.

Danças do Brasil 
e do mundo de 
matriz indígena e 
africana  

Identificar com os alunos  as danças que influenciam o contexto que estão inseridos, em um primeiro 
momento talvez seja dificil identificar a origem  dessas danças. Porém essa é uma abordagem inicial, 
pois a partir deste levantamento é necessário refletir sobre suas origens e transformações , e  após 
relacionar as danças de  matriz indigena e africana, e danças também de outras regiões.   Esta 
habilidade poderá ser denvolvida em parceria com o componente  de História . É importante a 
compreensão da identidade cultural dos povos e, em particular, daqueles que constituíram o povo 
brasileiro. Essas aprendizagens são importantes para que os alunos possam perceber por que existem 
diferentes tipos de dança e que são atribuídos diferentes significados a elas de acordo com a cultura 
local daqueles que a praticam

Dança 3º

(EF35EF10) Identificar os elementos 
constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) em danças 
do Brasil e do Mundo e da matriz 
indígena.

Danças do Brasil 
e do mundo de 
matriz indígena e 
africana  

Esta habilidade poderá ser desenvolvida com o trabalho de diferentes ritmo, espaços e gestos 
envolvidos nas danças vivenciadas. 

Dança 3º

(EF35EF12) Identificar situações de 
conflito e/ou preconceitos geradas 
e/ou presentes no contexto das 
danças e demais práticas corporais 
e discutir alternativas para superá-
las.

Danças do Brasil 
e do mundo de 
matriz indígena e 
africana  

Discutir com os alunos a origem do preconceito relacionado as danças, situações que podem  partir de 
não querer vivenciar tais atividades, atentamos que o destaque para a matriz indigena e africana, não 
exclui outros tipos de danças.  É importante ressaltar a valorização das diferentes culturas, e que as 
diferentes danças  são praticadas de forma diferente de acordo com a sua origem e o ambiente social 
em que se manifestam, e que o contato com práticas de uma cultura muito diferente pode gerar 
situações de não aceitação e intolerância

Lutas 3º

(EF35EF13) Experimentar e fruir 
diferentes lutas presentes no 
contexto comunitário e regional 
incluindo as da matriz indígena e 
africana.  

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional Matriz 
Indígena e 
africana 

    O contato com a Unidade temática lutas poderá ser proposto inicialmente por jogos contextualizados 
de lutas em que o aluno identifique conceitos e elementos comuns das lutas. Após  pode-se identificar 
as lutas presentes na região , e em outras regiões reconhecendo as que são de matriz indígena e 
africana.  Lembramos que a inclusão de lutas indigenas e africanas, não exclui lutas de outras origens. 
Aborda especialmente essas duas matrizes, para oportunizar para os alunos a chance de ter contato 
com diferentes culturas e perceber a contribuição desses povos para o povo brasileiro.  Poderá ser 
desenvolvida em conjunto com o componente  de História e Geografia . 

Lutas 3º

(EF35EF14) Planejar e utilizar 
estratégias básicas das lutas do 
contexto comunitário da matriz 
indígena, respeitando o colega 
como oponente e as normas de 
segurança.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional Matriz 
Indígena e 
africana 

Identificar as Capacidades Físicas e Habilidades Motoras presentes  na Luta e refletir com alunos 
sobre as situações vivenciadas e quais outras possibilidades de realização dos movimentos 
vivenciados. Propor vivência em que eles possam colocar em prática as estratégias planejadas.    
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Lutas 3º

(EF35EF15) Identificar as 
características das lutas do contexto 
comunitário da matriz indígena, 
reconhecendo as diferenças entre 
lutas e brigas.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional Matriz 
Indígena e 
africana 

Esta habilidade poderá ser aprofundada permitindo ao aluno identificar que caracteristicas compõem 
uma luta, porque tais lutas são de matriz indigena, que relação se contrói com o oponente em uma luta 
e em uma briga.  
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Jogos e 
brincadeiras 4º

(EF35EF01) Identificar as diferentes 
brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e 
africana, valorizando a importância 
desse patrimônio histórico cultural.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo incluindo 
de   matriz 
indígena e matriz 
africana  

Realizar a retomada dos Jogos e Brincadeiras que os alunos já vicenciaram no 3º ano em forma de  
relato. 

Jogos e 
brincadeiras 4º

(EF35EF02) Planejar e utilizar 
estratégias para possibilitar a 
participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo 
incluindo de matriz africana.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo incluindo 
de   matriz 
indígena e matriz 
africana  

Relacionar os Jogos e Brincadeiras vivenciados as habilidades motoras e capacidades fisicas, e assim 
planejar estratégias para sua execução.  

Jogos e 
brincadeiras 4º

(EF35EF03B) Descrever, por meio 
de múltiplas linguagens (corporal, 
oral, escrita, audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos populares 
do Brasil e do mundo incluindo da 
matriz africana, explicando suas 
características e a importância desse 
patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo incluindo 
de   matriz 
indígena e matriz 
africana  

Diversificar a linguagem utilizada nos anos anteriores, com o foco na valorização do patrimônio cultural. 

Jogos e 
brincadeiras 4º

(EF35EF16*)Colaborar na 
proposição  e na produção de 
alternativas para a prática de jogos e 
brincadeiras inclusivos  produzindo 
textos audiovisuais para divulgá-los 
na escola. 

Brincadeiras e 
Jogos Inclusivos 

Nesta habilidade é importante focar na produção e no objetivo do texto, tendo como foco novas 
possibilidades  para a prática de jogos e brincadeiras ínclusivos. 
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Esporte 4º

(EF35EF05) Identificar os elementos 
comuns dos jogos pré-desportivos 
de campo e taco, rede e parede o e 
invasão, criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para 
sua execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo 
protagonismo.

Jogos pré 
desportivos de 
campo e taco , 
esporte de 
invasão 

Diversificar os esportes já vivenciados pelos alunos, sugere-se no 4º ano ainda trabalhar em forma de 
jogos pré desportivos. Nesta etapa é importante privilegiar o trabalho coletivo que os alunos farão e o 
protagonismo. É importante também pensar na construção de valores, respeito mútuo, respeito às 
diferenças de desempenho individuais, construção e respeito às regras dos jogos, tolerância, 
solidariedade, "fair-play", entre outros.

Esporte 4º

(EF35EF06B) Identificar as 
características que constituem o 
esporte na contemporaneidade e 
suas manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). Conhecer as 
características que identificam e 
diferenciam o jogo e o esporte.

Jogos pré 
desportivos de 
campo e taco , 
esporte de 
invasão 

Tratar da história do esporte e alterações das regras de algumas modalidades ao longo dos anos. 
Neste momento cabe também, reconhecer a função social do esporte e os benefícios que ele traz à 
saúde de seus praticantes.

Ginástica 4º

(EF35EF07) Fruir e criar de forma 
coletiva, combinações de diferentes 
elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem materiais), 
propondo coreografias com 
diferentes elementos da cultura local.

Ginástica geral  Construção de coreografias com temas que fazem parte da cultura local em grupo e apresentação.

Ginástica 4º

(EF35EF08A) Planejar e utilizar 
estratégias para resolver desafios na 
execução de elementos básicos de 
apresentações coletivas de ginástica 
geral.
(EF35EF08B) Reconhecer as 
potencialidades e os limites do 
corpo adotando procedimentos de 
segurança.

Ginástica geral         Reconhecer as estruturas corporais que são solicitadas nos diferentes movimentos da ginástica, 
assim propor estratégias para os desafios encontrados nas apresentações em grupo.    
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Dança 4º

(EF35EF09) Experimentar e fruir 
danças do Brasil e do Mundo 
incluindo as danças de matriz 
indígena e africana, valorizando e 
respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas 
culturas de origem.

Danças do Brasil 
e do mundo - 
matriz indígena e 
africana 

 Inicialmente propor danças presentes nas comunidades indígenas e quilombolas locais, 
acrescentando as do Brasil e depois do Mundo, lembrando de outras culturas que colonizaram e 
deram origem ao nosso país.  

Dança 4º

(EF35EF10B) Identificar os 
elementos constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças populares do Brasil e do 
mundo dando ênfase às danças de 
matriz africana.  

Danças do Brasil 
e do mundo - 
matriz indígena e 
africana 

Identificar as habilidades motoras e capacidades  físicas envolvidas na dança. Mostrar ao aluno a 
existência e a importência desses elementos constitutivos em outras unidades temáticas, por exemplo: 
ritmo ao executar alguma movimentação de qualquer modalidade esportiva, gímnica, etc.

Dança 4º

(EF35EF12) Identificar situações de 
injustiça e preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das danças e 
demais práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las.

Danças do Brasil 
e do mundo - 
matriz indígena e 
africana 

Neste momento, cabe também a discussão sobre construção de valores que embasam a discussão 
sobre preconceito e injustiças. Detalhar e aprofundar o que cada cultura tem de mais relevante e 
mostrar aos alunos a importância de conviver/transitar nos diversos nichos existentes

Lutas 4º

(EF35EF13) Experimentar, fruir e 
diferentes lutas presentes no 
contexto comunitário e regional 
incluindo lutas de matriz indígena e 
africana. 

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional - matriz 
indígena e 
africana 

Retomar as Lutas vivenciadas no 3º ano  

Lutas 4º

(EF35EF14) Planejar e utilizar 
estratégias básicas das lutas do 
contexto comunitário e regional 
incluindo lutas de matriz africana, 
respeitando o colega como 
oponente e as normas de segurança.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional - matriz 
indígena e 
africana 

Reconhecer as habilidiades motoras e capacidades motoras envolvidas nas lutas e planejar 
estratégias para realizá-las. 
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Lutas 4º

(EF35EF15) Identificar as 
características das lutas do contexto 
comunitário e regional incluindo 
lutas de matriz africana, 
reconhecendo as diferenças entre 
lutas e as demais práticas corporais.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional - matriz 
indígena e 
africana 

rceonhecer as características das lutas e diferenciá-las das diferentes práticas coprorais.  
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Jogos e 
Brincadeiras 5º

(EF35EF01) Buscar novas 
brincadeiras e novos jogos 
populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena 
e africana, valorizando a importância 
desse patrimônio histórico cultural.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo -  matriz 
africana e matriz 
indígena.  

Aqui existe a possibilidade de realizar um levantamento do contexto familiar dos alunos, sua 
descendência, e a partir desse levantamento realizar as vivências dos jogos e brincadeiras, lembramos  
 que o terceiro ano e o quarto ano  os alunos já vivenciaram jogos dessas matrizes. O foco de retomar 
essas vivências é que os alunos possam valorizar a cultura desses povos e sua importância na 
constituição da sociedade brasileira.

Jogos e 
Brincadeiras 5º

(EF35EF04) Recriar e experimentar 
individual e coletivamente, na escola 
e fora dela, brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena 
e africana.

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 
mundo -  matriz 
africana e matriz 
indígena.  

Os alunos já vivenciaram diversas experiências em jogos e brincadeiras até aqui, agora é o momento 
deles recriarem esses jogos a partir das vivências que tiveram.  Poderá ser porposto que eles 
vivenciem os jogos criados na escola, e que levem para outros espaços: praças, parques.  

Esportes 5º

(EF35EF05B)Associar as práticas 
lúdicas esportivas e os jogos pré 
desportivos aos esportes de campo 
taco, invasão e rede / parede 
reconhecendo os elementos comuns 
dos esportes.                         
(EF35EF05A) Buscar novos tipos de 
esportes de campo taco, invasão e 
rede/parede, comparando seus 
elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo.

Esportes de 
campo e taco , 
esporte de 
rede/parede. 
Esporte de 
invasão 

Nas etapas anteriores os alunos vivenciaram práticas lúdicas esportivas, jogos pré desportivos, agora 
é o  momento de acrescentar novos elementos do esporte, e auxiliá-los na relação das vivências 
lúdicas ao esporte propriamente dito, podemos propor que eles escolham uma vivência e pesquisem 
sobre um esporte em questão.   Sugere-se realizar uma roda de conversa sobre a importância da 
cooperação em busca de um objetivo comum,  e de assumir papéis ativos em diversos momentos.  

Esportes 5º

(EF35EF16*)Experimentar e fruir, 
diferentes tipos de esportes 
paraolimpicos,comparando seus 
elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas 
básicas para a participação de todos. 

Esportes 
paraolimpicos

Nesta habilidade os alunos irão vivenciar os diferentes os esportes paraolimpicos, e discutir suas 
origens e transformações para garantir a participação de todos.  
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Ginásticas 5º

(EF35EF07) Planejar e experimentar 
coletivamente  novas  combinações 
de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem 
materiais), com diferentes temas do 
cotidiano.

Ginástica geral

Nesta habilidade é importante os alunos elaborarem de forma coletiva novas combinações com os 
elementos das ginástica geral relacionados a temas de seu cotidiano. Aqui existe a possibilidade de 
realizar  apresentações pelos alunos, de se realizar um festival de ginástica, ou uma mostra cultural. É 
importante ressaltar que a finalização deste processo será escolha dos alunos e professor.    

Ginásticas 5º

(EF35EF08A) Criar e aplicar 
estratégias para resolver desafios na 
execução de elementos básicos de 
apresentações coletivas de ginástica 
geral.
(EF35EF08-B)  Propor ações , que 
superem os limites do corpo 
valorizando suas potencialidades e 
adotando procedimentos de 
segurança.

Ginástica geral

Nesta habilidade os desafios em apresentações coletivas podem aparecer na realização de 
movimentos conjuntos, ou ainda neste momento em alguns conseguirem realizarem alguns 
movimentos e outros não. É importante identifiar esses desafios com os alunos, após a vivência, e 
propor que pensem em diferentes possibilidades para superar esses desafios, ou novos movimentos, 
auxilios que auxiliem na superação dos limites do corpo.    

Danças 5º

(EF35EF09) Recriar e fruir danças 
populares do Brasil e do mundo, 
danças de matriz indígena e 
africana, valorizando e respeitando 
os diferentes sentidos e significados 
dessas danças em suas culturas de 
origem.

Danças do Brasil 
e do mundo: 
Danças de matriz 
indígena e 
africana

No terceiro e quarto ano os alunos já identificaram partindo do seu contexto que danças são da matriz 
indigena e africana. Agora é o momento de aprofundar esse conhecimento, partindo de vivências 
anteriores, os alunos deverão trazer novos estilos de danças, identificando caracteristicas marcantes 
da sua cultura de origem, e danças do seu contexto familiar. 

Danças 5º

(EF35EF10) Comparar e identificar 
os elementos constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em 
danças populares do Brasil e do 
mundo, incluindo danças de matriz 
indígena e africana.

Danças do Brasil 
e do mundo: 
Danças de matriz 
indígena e 
africana

  Nesta habilidade é necessário que os alunos comecem a identificar os elementos que constitui a 
dança, que envolvem o movimento corporal, espaço e tempo e analisar como esses elementos estão 
presentes nos diferentes tipos de dança vivenciadas. 

Danças 5º

(EF35EF11) Formular e utilizar 
estratégias para a execução de 
elementos constitutivos das danças 
populares do Brasil e do mundo, 
incluindo as danças de matriz 
indígena e africana.

Danças do Brasil 
e do mundo: 
Danças de matriz 
indígena e 
africana
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Danças 5º

(EF35EF12) Propor alternativas para 
superar situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou presentes 
no contexto das danças e demais 
práticas corporais.

Danças do Brasil 
e do mundo: 
Danças de matriz 
indígena e 
africana

Essa habilidade irá permear a proposta de atividade para o desenvolvimento das habilidades previstas 
para a dança,  neste momento é importante atenção a aceitação dos alunos quanto ao objeto de 
conhecimento, pois podem surgir aspectos importantes para a discussão.É importante ressaltar a 
valorização das diferentes culturas, e que as diferentes danças  são praticadas de forma diferente de 
acordo com a sua origem e o ambiente social em que se manifestam, e que o contato com práticas de 
uma cultura muito diferente pode gerar situações de não aceitação e intolerância  

Lutas 5º

(EF35EF13) Fruir e recriar diferentes 
lutas presentes no contexto 
comunitário e regional, incluindo a 
matriz indígena e africana.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional- 
indígena e 
africana

Os alunos no terceiro e quarto ano já vivenciaram diferentes jogos contextualizados de lutas, é o 
momento de retomar essa vivência  e propor que eles recriam essas lutas

Lutas 5º

(EF35EF15) Comparar as 
semelhanças e diferenças das lutas 
do contexto comunitário e regional, 
incluindo a matriz indígena e 
africana.

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional- 
indígena e 
africana

Identificar as caracteristicas que compõe as lutas vivenciadas e reconhecer as semelhanças e as 
diferentes dessas lutas.  
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Brincadeiras 
e jogos 6º

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na 
escola e fora dela, jogos eletrônicos 
que estimulem o desenvolvimento 
do raciocínio lógico, valorizando e 
respeitando os sentidos e 
significados atribuídos a eles por 
diferentes grupos sociais e etários.

Jogos eletrônicos 
como instrumento 
didático.

Neste momento a proposta para utilização dos jogos eletrônicos é como recurso pedagógico, para o 
desenvolvimento do raciocício lógico.    

Esportes 6º

(EF67EF03) Experimentar e fruir 
esportes de marca, precisão, 
invasão e técnico combinatórios   
valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.

Esportes de 
marca Esportes 
de precisão, 
esporte de 
invasão e 
esportes técnicos-
combinatórios 

Reconhecer a importância de atitudes indivuais e em equipe para a prática dos diferentes esportes 

Esportes 6º

(EF67EF04) Praticar um ou mais 
esportes de marca, precisão e 
invasão oferecidos pela escola, 
usando habilidades técnico-táticas 
básicas e respeitando regras.

Esportes de 
marca Esportes 
de precisão, 
esporte de 
invasão e 
esportes técnicos-
combinatórios 

Reconhecer e diferenciar as habilidades motoras  envolvidas nos diferentes esportes e conhecer a 
história e regras das modalidades.    

Esportes 6º

(EF67EF05) Planejar e utilizar 
estratégias para solucionar os 
desafios técnicos e táticos, tanto nos 
esportes de marca, precisão e 
invasão   como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar 
de forma específica.

Esportes de 
marca Esportes 
de precisão, 
esporte de 
invasão e 
esportes técnicos-
combinatórios 

É importante que os alunos relacionem a melhoria nas habilidades motoras e capacidades físicas a 
melhoria da prática esportiva .  
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Esportes 6º

(EF67EF22*)Praticar um ou mais 
esportes adaptados, respeitando as 
diferenças individuais e valorizando 
a importância dessa prática para a 
cultura de movimento. 

Esportes 
Adaptados 

Ginásticas 6º

(EF67EF08) Experimentar e fruir 
exercícios físicos que solicitem 
diferentes capacidades físicas, 
identificando seus tipos (força, 
velocidade, resistência, flexibilidade) 
e as sensações corporais 
provocadas pela sua prática.

Ginástica de 
condicionamento 
físico

Propor atividades que solicitem diferentes capacidades físicas ( exemplo circuito), e analisar com os 
alunos quais as sensações procadas nos musculos, ossos, respiração, batimentos cardíacos.    

Ginásticas 6º

(EF67EF09) Construir, 
coletivamente, procedimentos e 
normas de convívio que viabilizem a 
participação de todos na prática de 
exercícios físicos, com o objetivo de 
promover a saúde.

Ginástica de 
condicionamento 
físico

Propor que os alunos elaborem atividades que desenvolvam diferentes capacidades fisicas 
adequando aos diferentes condicionamento físico.  

Ginásticas 6º
(EF67EF10) Diferenciar exercício 
físico de atividade física 
identificando suas características. 

Ginástica de 
condicionamento 
físico

Danças 6º

(EF67EF11) Experimentar e fruir 
danças urbanas, identificando seus 
elementos constitutivos (ritmo, 
espaço, gestos).

Danças urbanas Iniciar pelas danças urbanas do contexto dos alunos.

Danças 6º
(EF67EF12) Planejar e utilizar 
estratégias para aprender elementos 
constitutivos das danças urbanas.

Danças urbanas

Lutas 6º

(EF67EF14) Experimentar e fruir 
diferentes lutas do Brasil, 
valorizando a própria segurança e 
integridade física, bem como as dos 
demais.

Lutas do Brasil Porpor o Estudo da História das Lutas, identificando as lutas  brasileiras, reconhecer as regras de 
segurança. 
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Lutas 6º

(EF67EF15) Planejar e utilizar 
estratégias básicas das lutas do 
Brasil, respeitando o colega como 
oponente.

Lutas do Brasil Enfatizar a importãncia do respeito ao outro nas vivências das lutas. 

Lutas 6º

(EF67EF16) Identificar as 
características (códigos, rituais, 
elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais, instalações, 
instituições) das lutas do Brasil.

Lutas do Brasil Enfatizar as regras, códigos e rituais e os objetivos das lutas.  

Práticas 
corporais de 
aventura

6º

(EF67EF18) Experimentar e fruir 
diferentes práticas corporais de 
aventura urbanas, valorizando a 
própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais.

Práticas corporais 
de aventura 
urbanas

Discutir sobre os principios dos esportes de aventura 

Práticas 
corporais de 
aventura

6º

(EF67EF19) Identificar os riscos 
durante a realização de práticas 
corporais de aventura urbanas e 
planejar estratégias para sua 
superação.

Práticas corporais 
de aventura 
urbanas

Reconhecer os riscos das práticas corporais de aventura e propor alternativas para superá-los .  

Práticas 
corporais de 
aventura

6º

(EF67EF21) Identificar a origem das 
práticas corporais de aventura, 
reconhecendo as características 
(instrumentos, equipamentos de 
segurança, indumentária, 
organização) e seus tipos de 
práticas.

Práticas corporais 
de aventura 
urbanas

Conhecer a história das práticas corporais



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Práticas 
corporais de 
aventura

7º

(EF67EF02A) Buscar e explorar os 
jogos eletrônicos que contemplem 
exigências corporais colocadas por 
esses diferentes tipos de jogos.
(EF67EF02B) Identificar as 
transformações nas características 
dos jogos eletrônicos em função dos 
avanços das tecnologias.

Práticas corporais 
de aventura 
urbanas

Esta habilidade poderá ser desenvovida propondo a diiscução sobre a influência dos jogos eletrônicos 
em estilo de vida. Realizar o levantamento dos Jogos Eletrônicos que os alunos já conhecem e 
vivênciá-los dentro das possibilidades, explorar as sensações provocadas com a prática dos jogos 
eletrônicos. Conhecer a história dos jogos eletrônicos e suas inlfuências. 

Esportes 7º

EF67EF03) Identificar os diferentes 
elementos que constituem os 
esportes de marca, precisão, 
invasão e técnico-combinatórios, 
valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.

Esportes de 
invasão, esportes 
de marca, esporte 
de precisão, 
esportes técnico-
combinatórios.

Para o inicio de desenvolvimento dessa habilidade é importante  retomar com os alunos os esportes 
vivenciados no 6º e elencar com eles os elementos que constituem cada esporte. As atividades 
propostas devem evidenciar ações dos alunos de protagonismo  e  trabalho em equipe. 

Esportes 7º

(EF67EF04) Praticar um ou mais 
esportes de invasão e técnico-
combinatórios oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas e respeitando regras.

Esportes de 
invasão, esportes 
de marca, esporte 
de precisão, 
esportes técnico-
combinatórios.

Propor  pesquisa dos esportes, solicitando que os alunos enfatizem  a importância da regras, nesta 
habilidade deve ser destacadas as habilidades técnico tática , usar habilidades técnico-táticas básicas 
significa se apropriar de aprendizagens sobre os principais movimentos requisitados nas modalidades 
e sobre como se posicionar nos espaços e tomar decisões durante uma situação de jogo. 

Esportes 7º

(EF67EF05) Planejar e utilizar 
estratégias para solucionar os 
desafios técnicos e táticos, tanto nos 
esportes de invasão e técnico-
combinatórios como nas 
modalidades esportivas escolhidas 
para praticar de forma específica.

Esportes de 
invasão, esportes 
de marca, esporte 
de precisão, 
esportes técnico-
combinatórios.

Nesta habilidade é importante propor vivências esportivas em que os desafios sejam evidenciados 
para que assim os alunos possam planejar e resolver os desafios, aplicando em vivências as 
estratégias planejadas. solucionar os desafios técnicos e táticos significa que os alunos devem, 
mediante situações nas quais se deparam com dificuldades em realizar os movimentos requisitados 
nas modalidades ou como se posicionar nos espaços e tomar decisões durante uma situação de jogo, 
compartilhar sugestões para que consigam superá-las.    

Esportes 7º

(EF67EF06) Analisar as 
transformações na organização e na 
prática dos esportes em suas 
diferentes manifestações 
(profissional e comunitário/lazer).

Esportes de 
invasão, esportes 
de marca, esporte 
de precisão, 
esportes técnico-
combinatórios.

Pesquisar sobre a origem dos esportes, e seu significado, propor a discussão do Manifesto Mundial do 
Esporte (UNESCO), e reconhecer suas diferentes manifestações nas vertentes profissonal, comunitário 
e lazer.    
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Esportes 7º

(EF67EF07) Buscar e Identificar os 
esportes não disponíveis e/ou 
acessíveis na comunidade,  
analisando  criticamente os motivos 
destes esportes não estarem 
disponíveis. .   

Esportes de 
invasão, esportes 
de marca, esporte 
de precisão, 
esportes técnico-
combinatórios.

Realizar com os alunos estudo do meio ( entorno da escola) sobre espaçõs disponíveis para a prática 
esportiva ou não na comunidade,e propor alternativas para essa prática.

Esportes 7º

(EF67EF22*) Buscar espaços 
disponíveis na comunidade ou não 
para a prática de esportes 
paraolimpicos e propor alternativas 
para sua prática .   

Esportes 
Paraolimpicos

Propor uma pesquisa sobre os esportes paraolimpicos e locais para sua prática, é importante que após 
a pesquisa, os alunos vivenciem alguns desses esportes.

Ginástica 7º

(EF67EF08) Propor exercícios físicos 
que solicitem diferentes 
capacidades físicas, identificando 
seus tipos (força, velocidade, 
resistência, flexibilidade, agilidade) 
e as sensações corporais 
provocadas pela sua prática.

Ginástica de 
condicionamento 
físico. 

Os alunos vem vivenciando diferentes práticas corporais e identificando as capacidades físicas 
desenvolvidas nestas práticas, agora podemos propor  que os eles organizem um circuito que 
desenvolva as diferentes capacidades físicas, relacionando-as diferentes práticas corporais. 

Ginástica 7º

(EF67EF09) Realizar coletivamente 
trabalhos de divulgação e 
conscientização dos   procedimentos 
e normas de convívio que viabilizem 
a participação de todos na prática de 
exercícios físicos, com o objetivo de 
promover a saúde.

Ginástica de 
condicionamento 
físico. 

Propor para os alunos a criação de panfletos com diferentes temas, que enfatizem a importância das 
normas para a convivência  com o  objetivo que todos participem e valorize a promoção a saúde . Os 
alunos poderão fazer uma campanha de conscientização.

Ginástica 7º
(EF67EF10) Propor alternativas para 
a prática de exercícios físicos dentro 
e fora do ambiente escolar.

Ginástica de 
condicionamento 
físico. 

Realizar com os alunos  a reflexão sobre os movimentos presentes em seu dia a dia, tem aspectos de 
uma vida ativa ou sedantária ? Os alunos poderão propor sugestões para a prática de movimento em 
sua rotina. 

Danças 7º

(EF67EF11) Fruir e recriar danças 
urbanas, identificando seus 
elementos constitutivos (ritmo, 
espaço, gestos).

Danças urbanas 
No 6ºano  os alunos já vivenciaram algumas danças urbanas do seu contexto, nesta habilidade 
podemos retomar as danças vivenciadas pelos alunos e propor que os alunos recriem essas danças 
urbanas, é importante que eles  percebam que também podem criar novas danças.   
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Danças 7º

(EF67EF13) Diferenciar as danças 
urbanas das demais manifestações 
da dança, valorizando e respeitando 
os sentidos e significados atribuídos 
a eles por diferentes grupos sociais.

Danças urbanas 
Ao longo da Educação Básica os alunos vivenciaram diferentes tipos de dança, agora é o momento de 
retomá-las e compará-las com as danças urbanas vivenciadas, discutindo com eles o sentido e 
significado de cada dança em seus grupos sociais.     

Lutas 7º

(EF67EF14) Recriar diferentes lutas 
do Brasil, valorizando a própria 
segurança e integridade física, bem 
como as dos demais. 

Lutas do Brasil 
Retomar as lutas vivenciadas no 6º ano e propor que os alunos recriem essas lutas. É importante focar 
na educação do olhar sobre o "oponente" como estratégia de auto-/inter-conhecimento, favorecendo a 
consciência dos próprios limites e potencialidades

Lutas 7º

(EF67EF17) Problematizar 
preconceitos e estereótipos 
relacionados ao universo das lutas e 
demais práticas corporais, propondo 
alternativas para superá-los, com 
base na solidariedade, na justiça, na 
equidade e no respeito.

Lutas do Brasil Construir com os alunos estratégias para o preconceito existente no universo das lutas, enfatizando a 
importância dos valores para a manutenção de diferentes culturas.  

Lutas 7º

(EF67EF20) Executar práticas 
corporais de aventura urbanas, 
respeitando o patrimônio público e 
utilizando alternativas para a prática 
segura em diversos espaços.

Lutas do Brasil Propor o Estudo de conceitos do patrimônio público, e alternativas de práticas de aventura urbanas 
para praticar nesses locais, com o objetivo de preservar esse patrimônio    

Lutas 7º

(EF67EF21) Recriar as práticas 
corporais de aventura, 
reconhecendo as características 
(instrumentos, equipamentos de 
segurança, indumentária, 
organização) e seus tipos de 
práticas.

Lutas do Brasil Retomar as práticas corporais de aventuras urbanas vivenciadas no 6º ano e solicitar que os alunos 
recriem essas práticas com base nas caracteristicas dessas práticas.  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Esportes 8º

(EF89EF01) Experimentar diferentes 
papéis (jogador, árbitro e técnico) e 
fruir os esportes de rede/parede, 
campo e taco, combate e invasão 
valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo.

Esporte de 
combate, 
Esportes de 
rede/parede, 
Esportes de 
campo e taco, 
Esporte de 
invasão  

Propor para os alunos a vivência de diferentes papéis no esporte praticado 

Esportes 8º

(EF89EF03) Formular e utilizar 
estratégias para solucionar os 
desafios técnicos e táticos, tanto nos 
esportes de campo e taco, 
rede/parede, como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar 
de forma específica.

Esporte de 
combate, 
Esportes de 
rede/parede, 
Esportes de 
campo e taco, 
Esporte de 
invasão  

Propor as vivências dos esportes em forma de desafio para os alunos resolverem 

Esportes 8º

(EF89EF04) Identificar os elementos 
técnicos ou técnico-táticos 
individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das 
modalidades esportivas praticadas, 
bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base 
nos critérios da lógica interna das 
categorias de esporte: rede/parede, 
campo e taco.

Esporte de 
combate, 
Esportes de 
rede/parede, 
Esportes de 
campo e taco, 
Esporte de 
invasão  

Enfatizar a importãncia da técnica e tática dentro da prática esportiva.  

Esportes 8º

(EF89EF21*) Discutir estereótipos e 
preconceitos relativos ao esportes 
adaptados e propor alternativas para 
sua superação 

Esportes 
Adaptados 

Esportes 8º

(EF89EF10) Experimentar e fruir um 
ou mais tipos de ginástica de 
conscientização corporal e ginástica 
de condicionamento físico, 
identificando as exigências 
corporais dos mesmos.

Esportes 
Adaptados Reconhecer a origem da ginpastica de consciência corporal, bem como suas características 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Esportes 8º

(EF89EF11) Identificar as 
características da ginástica de 
conscientização corporal e discutir 
como a prática dessa manifestação 
pode contribuir para a melhoria das 
condições de vida, saúde, bem-estar 
e cuidado consigo mesmo.

Esportes 
Adaptados 

Relacionar a ginástica de conscientização corporal vivenciadas e relacioná-la a melhoria da qualidade 
de vida.

Danças 8º

(EF89EF12) Experimentar, fruir 
danças de salão, valorizando a 
diversidade cultural e respeitando a 
tradição dessas culturas.

Danças de salão Propor pesquisas sobre a história, origem, e tipos de dança de salão 

Danças 8º

(EF89EF13) Planejar e utilizar 
estratégias para se apropriar dos 
elementos constitutivos (ritmo, 
espaço, gestos) das danças de 
salão.

Danças de salão

Danças 8º

(EF89EF14) Discutir estereótipos e 
preconceitos relativos às danças de 
salão e demais práticas corporais e 
propor alternativas para sua 
superação.

Danças de salão Iniciar o desenvolvimento da habilidade com a questão : Porque existe preconceito na dança de salão 

Danças 8º

(EF89EF15) Analisar as 
características (ritmos, gestos, 
coreografias e músicas) das danças 
de salão, bem como suas 
transformações históricas e os 
grupos de origem.

Danças de salão Propor o Estudo da História da dança de salão, identificando as danças  brasileiras, reconhecendo as 
transformações que ocorreram com as mesmas

Lutas 8º

(EF89EF16) Experimentar e fruir a 
execução dos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, 
adotando procedimentos de 
segurança e respeitando o oponente.

Lutas do mundo reconhecer as características das lutas  do mundo, identificando  a importância do respeito ao próximo 
nesta prática  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Lutas 8º

(EF89EF17) Planejar e utilizar 
estratégias básicas das lutas 
experimentadas, reconhecendo as 
suas características técnico-táticas.

Lutas do mundo Identificar as habilidades e capacidades físicas utilizadas nas lutas do mundo 

Práticas 
corporais de 
aventura

8º

(EF89EF19) Experimentar e fruir 
diferentes práticas corporais de 
aventura na natureza, valorizando a 
própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais.

Práticas corporais 
de aventura na 
natureza

Práticas 
corporais de 
aventura

8º

(EF89EF20) Identificar riscos, 
formular estratégias e observar 
normas de segurança para superar 
os desafios na realização de 
práticas corporais de aventura na 
natureza.

Práticas corporais 
de aventura na 
natureza

As  práticas corporais de aventura exploram ambientes naturais, discutir e solicitar que os alunos 
proponham soluções para minimizar a degradação ambiental  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Esportes 9º

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes 
rede/parede, campo e taco, invasão e 
combate oferecidos pela escola, usando 
habilidades técnico-táticas básicas.

Esportes de 
invasão, Esportes 
de combate,  
Esporte de rede e 
parede e Esporte 
de campo e taco 

Realizar um levantamento com os alunos dos esportes já vivenciados, e propor digferentes 
tipos de esportes. Usar habilidades técnico-táticas básicas significa se apropriar de 
aprendizagens sobre os principais movimentos requisitados nas modalidades e sobre como 
se posicionar nos espaços e tomar decisões durante uma situação de jogo.

Esportes 9º

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias 
para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos de invasão e combate como nas 
modalidades esportivas escolhidas para 
praticar de forma específica.

Esportes de 
invasão, Esportes 
de combate,  
Esporte de rede e 
parede e Esporte 
de campo e taco 

Propor vivências em que os alunos possuam  desafios para resolver nos esportes de invasão 
e de combate, solucionar os desafios técnicos e táticos significa que os alunos devem, 
mediante situações nas quais se deparam com dificuldades em realizar os movimentos 
requisitados nas modalidades ou como se posicionar nos espaços e tomar decisões durante 
uma situação de jogo, compartilhar sugestões para que consigam superá-las.    

Esportes 9º

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos 
ou técnico-táticos individuais, combinações 
táticas, sistemas de jogo e regras das 
modalidades esportivas praticadas, bem como 
diferenciar as modalidades esportivas com 
base nos critérios da lógica interna das 
categorias de esporte: invasão e combate.

Esportes de 
invasão, Esportes 
de combate,  
Esporte de rede e 
parede e Esporte 
de campo e taco 

Elementos técnicos ou técnico-táticos individuais: são os principais movimentos requisitados 
nas modalidades e dizem respeito a saber como se posicionar nos espaços e tomar 
decisões durante uma situação de jogo. Combinações táticas: combinações de 
posicionamentos coletivos em uma situação de jogo que podem se modificar durante a sua 
disputa. Sistemas de jogo:  maneira como se divide pelo espaço e como se ocupam os 
espaços do campo. Regras das modalidades esportivas: conjunto de procedimentos que 
devem ser seguidos pelos praticantes para assegurar equidade e segurança. Diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna significa analisar as 
modalidades utilizando como referência os critérios de cooperação, interação com o 
adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação

Esportes 9º

(EF89EF05) Identificar as transformações 
históricas do fenômeno esportivo e discutir 
alguns de seus problemas (doping, corrupção, 
violência etc.) e a forma como as mídias os 
apresentam.

Esportes de 
invasão, Esportes 
de combate,  
Esporte de rede e 
parede e Esporte 
de campo e taco 

Nesta habilidade podemos propor a discusão de  como o doping, a violência e a corrupção 
influenciam as transformações históricas do esporte, e como essas transformações são 
apresentadas pela mídia.  



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 

CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Esportes 9º

(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na 
comunidade para a prática de esportes e das 
demais práticas corporais tematizadas na 
escola, propondo e produzindo alternativas 
para utilizá-los no tempo livre.

Esportes de 
invasão, Esportes 
de combate,  
Esporte de rede e 
parede e Esporte 
de campo e taco  

Propor uma pesquisa sobre os locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes 
e fazer uma opção  pela prática de um fora da escola 

Esportes 9º

(EF89EF21*) Discutir as transformações 
Históricas dos esportes paraolimpicos  
considerando as diferentes etapas de 
inclusão.  

Esportes 
paraolimpicos 

Discutir com os alunos o processo de inclusão das pessoas com deficiência em práticas 
esportivas.  

Ginástica 9º

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais 
programas de exercícios físicos, identificando 
as exigências de consciência corporal, 
condicionamento físico e discutir como a 
prática de cada uma dessas manifestações 
pode contribuir para a melhoria das condições 
de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo 
mesmo.

Ginástica de 
condicionamento 
físico e 
consciência 
corporal

Nesta habilidade poderão ser discutidas as implicações da ginásticas  na obesidade e no 
emagrecimento, a busca desenfreada de um padrão de beleza, as doenças causadas poe 
alimentação inadequada, a substituição de alimentos por produtos veiculados pela mídia.

Ginástica 9º

(EF89EF08) Discutir as transformações 
históricas dos padrões de desempenho, 
saúde e beleza, considerando a forma como 
são apresentados nos diferentes meios 
(científico, midiático etc.).

Ginástica de 
condicionamento 
físico e 
consciência 
corporal

Propor leituras de diferentes textos  sobre padrões de desempenho, sáude e beleza, 
identificando sua transformações  históricas.

Ginástica 9º

(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva 
de exercícios físicos e o uso de medicamentos 
para a ampliação do rendimento ou 
potencialização das transformações corporais.

Ginástica de 
condicionamento 
físico e 
consciência 
corporal

Propor que os alunos pesquisem sobre o excesso de exercício físico o uso de medicamneto 
para alcance da performance: beneficios e maleficios 



UNIDADES 
TEMÁTICAS ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 
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Ginástica 9º

(EF89EF11) Identificar as diferenças e 
semelhanças entre a ginástica de 
conscientização corporal e as de 
condicionamento físico e discutir como a 
prática de cada uma dessas manifestações 
pode contribuir para a melhoria das condições 
de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo 
mesmo.

Ginástica de 
condicionamento 
físico e 
consciência 
corporal

Propor que os alunos optem por uma dessas práticas e que relacione a melhoria da 
qualidade de vida   

Danças 9º
(EF89EF12) Fruir e recriar danças de salão, 
valorizando a diversidade cultural e 
respeitando a tradição dessas culturas.

Dança de Salão No  8º ano os alunos já vivenciaram algumas danças de salão, neste momento é importante 
que eles recriem essas danças valorizando essa cultura 

Danças 9º
(EF89EF14) Propor alternativas para superar 
os estereótipos e preconceitos relativos às 
danças de salão e demais práticas corporais .

Dança de Salão
Propor que os alunos façam uma campanha em prol das danças de salão, com enfasê em 
combater o preconceito e valorizando o significado dessas danças  em diferentes grupos 
sociais. 

Lutas  9º

(EF89EF16) Buscar novos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, adotando 
procedimentos de segurança e respeitando o 
oponente.

Lutas do Mundo Propor que os alunos pesquisem sobre diferentes movimentos ainda não vivenciados nas 
práticas de luta.

Lutas  9º

(EF89EF18) Discutir as transformações 
históricas, o processo de esportivização e a 
midiatização de uma ou mais lutas, 
valorizando e respeitando as culturas de 
origem.

Lutas do Mundo Discutir sobre as transformações das lutas e a influência da mídia nessas transformações 

Práticas 
Corporais de 
aventura 

9º

(EF89EF19) Explorar diferentes práticas 
corporais de aventura na natureza, 
respeitando o patrimônio natural e 
minimizando os impactos de degradação 
ambiental.

Práticas 
Corporais de 
Aventura na 
natureza. 

Propor que os alunos busquem outras práticas corporais que ainda não foram vivenciadas 

Práticas 
Corporais de 
aventura 

9º

(EF89EF21) Identificar as características 
(equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas 
corporais de aventura na natureza, bem como 
suas transformações históricas.

Práticas 
Corporais de 
Aventura na 
natureza. 

Reconhecer as transformações históricas ocorridas nas práticas corporais de aventura 


