
 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etec : Dr José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais. 

Habilitação Profissional: Ensino Técnico Integrado ao Médio 

Qualificação: Sem Qualificação Série:3 º A e B 

Componente Curricular: Educação Física 

C.H. Semanal: 02 Professor: Vera Regina Matozo Epeciato 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
1-Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 

para discutir e modificar regras. 

2-Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e conscientes da 

importância delas na vida do cidadão. 

3-Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas. 

4-Perceber na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento 

coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes 

pontos de vista. 

5-Desenvolver noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-as 

em suas práticas corporais, 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular:  Educação Física.                                                                                                               Série: 3º A e B 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 

Conhecer os direitos e deveres do 
aluno quanto ao componente curricular, 
e as  bases tecnológicas que serão 
desenvolvidas durante o ano letivo 
 
 
Demonstrar autonomia na elaboração 
de atividades corporais, assim como 
capacidade para discutir e modificar 
regras. 
 
Identificar a dinâmica do futebol e suas 
principais regras, conhecerem o 
processo histórico e a importância da 
socialização das informações 
relacionadas ao evento copa do mundo 
2014, 
 
Compreensão histórica e evolução do 
esporte e apreciação das regras 
esportivas em função da mídia e da 
própria evolução técnica de atletas de 
alto nível 
 

 Adotar atitudes de respeito, dignidade e 
solidariedade nas práticas sociais. 
  
 
Reconhecer criticamente a linguagem 
corporal como meio de integração social, 
considerando os limites de desempenho e as 
alternativas de adaptação para diferentes 
indivíduos. 
 
Compreensão e apreciação das regras 
esportivas em função da mídia e da própria 
evolução técnica de atletas de alto nível 
 
 
Aceitar que competir com o outro não 
significa rivalidade, entendendo a posição 
como uma estratégia do jogo e não como 
uma atitude frente aos demais 
 
 
 
Conhecer, reconhecer e valorizar a  dança e 
a cultura. 

 Contrato pedagógico; Apresentação das 
Bases Tecnológicas a serem estudadas 
em 2014 - Texto as Pedras. 
 
Mídia e cultura corporal; corpo, saúde e 
beleza 
 
 
 
 
Projeto: copa do Mundo 
 
 
 
Esportes coletivos e individuais 
Futebol de campo 
Handebol  
Voleibol 
Basquetebol 
Tênis de Mesa 
Atletismo 
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05 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
09 
 

Assumir uma postura ativa na prática 
das atividades físicas, e   conscientes 
da importância delas na vida do 
cidadão. 
 
 
Compreender o papel da mídia de 
forma critica como veiculo de 
informação,do corpo humano de forma 
a reconhecer e modificar as atividades 
corporais, alimentação, valorizando-as 
como melhor qualidade de vida. 
 
Perceber na convivência e nas práticas 
pacíficas, maneiras eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, 
refletindo e adotando uma postura 
democrática sobre diferentes pontos de 
vista postos em debates. 
 
Compreender o funcionamento do 
organismo humano de forma a 
reconhecer e modificar as atividades 
corporais, valorizando-as como 
melhoria de suas aptidões físicas. 
 
Interessar pelo surgimento das 
múltiplas variações da atividade física, 
enquanto objeto de pesquisa e área de 
interesse social e de conhecimento 

 
Situar as diversas produções da cultura em 
seus contextos históricos.  
 
Ser capaz de participar de atividades 
competitivas, recreativas e cooperativas de 
forma crítica e harmoniosa 
 
 
Aceitar o seu corpo real como ele realmente 
é, adotar hábito saudável de alimentação.  
 
 
 
Conhecimento dos efeitos das substâncias 
tóxicas sobre o organismo e a saúde 
 
 
Ser capaz de reconhecer a função do sistema 
esquelético, muscular  e  das articulações na 
pratica das atividades físicas. 
 
Assumir atitudes preventivas no dia a dia 
relacionadas com a postura.  
 
.Aceitar que competir com o outro não 
significa rivalidade, entendendo a posição 
como uma estratégia do jogo e não como 
uma atitude frente aos demais 
Responsabilidade em avaliar de forma clara o 

 
 
 
 
Projeto Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
Corpo Humano: Sistemas- esqueléticos 
e musculares. 
 
 
Os principais ossos 
- Articulações e tendões 
-os principais músculos 
 
 
As principais doenças da  coluna 
vertebral. 
Exercícios preventivos e 
compensatórios; relacionados a postura 
e coluna. 
 
Contemporaneidade e esportes radicais. 
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10 
 

 
Confrontar opiniões e pontos de vista, 
criar estratégias adequadas para cada 
tipo de questão e enfrentamento dos 
problemas.  
 
 

seu desempenho  individual e de seu grupo, 
e o desempenho da professora  diante dos 
trabalhos desenvolvidos durante o bimestre 

 
 

 

Lazer e trabalho. 
 
Caminhada 
Alongamentos, aquecimento e 
relaxamento. 
 
Avaliação Somativa 
 
 Auto avaliação 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Educação Física                                                                                                              Série: 3º A e B 
 
Habilidad

e 
 

Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma 
(Dia e Mês) 

 

Contrato pedagógico; 
Apresentação das Bases 
Tecnológicas a serem 
estudadas em 2014 - Texto 
as Pedras. 
 

Conceitos éticos de 
cidadania 

Aula expositiva, com a participação dos 
alunos. data show, slides) 
 

 27/01 a 07/02 

 
Mídia e cultura corporal; 
corpo, saúde e beleza 
 

A mídia como poder de 
persuasão. 

 Estudo de texto,  discussão e reflexão dos 
assuntos abordados no texto. Uso da 
apostila e data show 

10/02 a  28/02 

  Projeto: copa do Mundo 
Processo histórico, regras e 
sistema tático. 

Aulas expositivas (vídeos, slides) 
Pesquisa bibliográfica; 
Portal clickideia. 
Trabalho de pesquisa em grupos. 
Apresentação do trabalho e vivencia de 
algumas praticas esportiva 

10/03  a 15/03 
 

 

Esportes coletivos e 
individuais 
Futebol de campo 
Handebol  
Voleibol 
Basquetebol 
Tênis de Mesa 
Atletismo 

 

 Conhecimento das 
técnicas e táticas  das 
diversas modalidades 
esportivas 

Atividade prática, fundamentos básicos, 
sistemas táticos, regras e prática de jogos. 

Durante o ano letivo 

 
Corpo Humano: Sistemas- 
esqueléticos e musculares. 
 

Músculos e ossos 
Estudo de texto,  discussão e reflexão dos 
assuntos abordados no texto. Uso da 
apostila e data show 

 
24/03 a 30/04 
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-Os principais ossos 
- Articulações e tendões 
-os principais músculos 

 

Conhecimento dos 
principais ossos e músculos 

 Pesquisa de campo, estudo de texto 
socialização da pesquisa através de 
seminário, vídeos elaboração de painéis. 

 

 

As principais doenças da  
coluna vertebral. 
Exercícios preventivos e 
compensatórios; 
relacionados a postura e 
coluna. 
 

Postura e prevenção 
Estudo de textos, leitura compartilhada 
Atividade pratica 

12/05 a 06/06 

 
Projeto Cultural 
 

Discernir e interpretar 
informações especifica da 
cultura corporal e utilizá-las 
para a comunicação e 
expressão 

Apresentação do projeto suas 
competências e habilidades que estão 
sendo proposta para ser desenvolvidas nos 
diferentes componentes curriculares: 
pesquisa, atividades em grupos, 
apresentação da pesquisa junto com as 
atividades práticas. 

21/07 a 29/08 

 
Contemporaneidade e 
esportes radicais. 

Conhecimento das novas 
modalidades . 

 Roteiro de estudo com questões 
norteadoras elaboradas pela professora, 
estudo de texto. Análise de filmes e 
atividades práticas. 

01/09 a 26/09 

 Lazer e trabalho. 
Tempo livre e movimentos 
repetitivos 

Estudo de textos, leitura compartilhada, 
reflexão sobre as oportunidades e locais 
públicos para a prática  de esporte e lazer. 
 

. 

 

Caminhada 
Alongamentos, aquecimento 
e relaxamento. 
 

 

Condicionamento fisico Atividades práticas  

01/10 a 21 /11 
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 Avaliação Somativa 

Conhecimento adquirido 
das bases tecnológicas 
desenvolvidas durante as 
aulas 

Prova com testes objetivos e questões 
dissertativas. 

24/11 a 05/12 

 Auto avaliação Conhecimento adquirido  

Mesa redonda, alunos e professora 
analisando o desempenho  do ensino 
aprendizagem dos alunos e ao 
desempenho da professora. 

27/03,05/06 26/09 e 
11/12 

 
 
 
 
 
IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:   Educação Física                                                                                                               Série: 3º A e B 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Conhecer os direitos e 
deveres do aluno 
quanto ao componente 
curricular, e as  bases 
tecnológicas que serão 
desenvolvidas durante 
o ano letivo. 

Adotar atitudes de respeito, 
dignidade e solidariedade nas 
relações sociais. 
 

Estudo de caso, Observação 
direta. 

Mudança de postura diante 
de toda comunidade. 
Durante e fora aulas. 

 

Cooperação, disciplina 
interesse, iniciativa e 
liderança. 
 
 
 
 
 
 

Demonstrar autonomia 
na elaboração de 
atividades corporais, 
assim como 

 
Compreensão da cultura, 
corporal e apreciação crítica 
das regras desportivas.  

Pesquisa bibliográfica, 
Atividades práticas, 

Jogos brincadeiras, pequenas 

Clareza e criticidade, quanto 
às atividades e as regras 
propostas. 
  

 
Elaboração de texto e síntese 
do que foi estudado, 
respeitando prazos e critérios 
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capacidade para 
discutir e modificar 
regras. 
 

 
 

coreografias. pré-estabelecidos. 
 

Identificar a dinâmica 
do futebol e suas 
principais regras, 
conhecerem o 
processo histórico e a 
importância da 
socialização das 
informações 
relacionadas ao evento 
copa do mundo 2014, 

 
Conhecimentos dos efeitos da 
atividade da atividade física 
sobre o organismo e a saúde 

Pesquisa, Montagem e 
apresentação de slides; 

 Apresentação de Seminário; 

 

Responsabilidade na 
elaboração e pesquisa, 
prazo, precisão no relatório 

Ser capaz de compreender as 
regras, sistemas táticos das 
modalidades esportivas 
presente nos jogos  da copa 
do mundo.  
  

 
Assumir uma postura 
ativa na prática das 
atividades físicas, e   
conscientes da 
importância delas na 
vida do cidadão. 
 

Reconhecer de forma crítica a 
cultura corporal, para que 
possam discernir informações 
vivenciadas pela mídia, 
relacionando atividade física e 
saúde 

Relatórios das atividades 

Desenvolvidas, nas aulas 
práticas 

 
Cumprimento na entrega da 
atividade no prazo 
estabelecido. 

Prática desportiva com 
utilização de sistemas 
ofensivos e defensivos e o 
cumprimento das regras. 
 
 
 
 

Compreender o 
funcionamento do 
organismo humano de 
forma a reconhecer e 
modificar as atividades 
corporais, valorizando-
as como melhoria de 
suas aptidões físicas. 

 
Vivência em situações em 
grandes e pequenos grupos, 
potencializando as diferenças 
individuais para o benefício e 
conquista dos objetivos de 
todos. 

Auto avaliação das atividades 
práticas desenvolvidas 

Interesse nas discussões e 
sobre as atividades 
desenvolvidas. 

Conhecer o seu corpo e 
valorizar a prática de 

atividade física como melhor 
qualidade de vida. 
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Perceber na 
convivência e nas 
práticas pacíficas, 
maneiras eficazes de 
crescimento coletivo, 
dialogando, refletindo e 
adotando uma postura 
democrática sobre 
diferentes pontos de 
vista postos em 
debates. 
 

Identificar as várias fases e 

formas de um Festival  

envolvendo dança, música e 

poesia. 

 

 

Análise da evolução das regras 
esportivas do esporte eleito 
pelos alunos 

 
 
 Participação nas atividades 
propostas 

 
Aceitar que competir com os 
outros não significa rivalidade 
entender que rivalidade é uma 
estratégia de jogo.,  

Vivenciar as várias 
etapas de um festival; 
participar de forma 
ativa e solidária , 
cooperativa e 
respeitosa em relação 
a todos os 
participantes. 
 

Compreensão e apreciação 
das regras esportivas em 
função da mídia e da própria 
evolução técnica de atletas de 
alto nível. 

Pesquisa, relatório e avaliação 
escrita. 

 

Participação de forma ativa 
no desenvolvimento das 
atividades 

Avaliação do evento, 
registrando e documentando 

a sua realização, vinculando-a 
à preservação do processo 

histórico da unidade escolar e 
da comunidade 

Interessar-se pelo 
surgimento das 
múltiplas variações da 
atividade física, 
enquanto objeto de 
pesquisa e área de 
interesse social e de 
mercado. 

Cumprimento das regras, 
respeito ao desempenho 
individual de cada um  
 

 

Relatórios das atividades 

Desenvolvidas, nas aulas 
práticas. 

Responsabilidade na 
elaboração e pesquisa, 
prazo, precisão no relatório 

 
 Ser capaz de compreender o 
período de transição respeita       
os limites e todo processo de 
transição. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os 
devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios 
adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do 
Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

x 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

x 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 Outro............................. x Trabalhos/Pesq em grupo x Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. x Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 x 30%  90%  x 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  x 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jornais: Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta Esportiva, Jornais Locais e outros. 
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Livros – Dicionários, revistas. 

Portal Clickideia 

Sites na internet sobre os temas propostos 

DVDs, relacionadas aos conteúdos que estão sendo desenvolvidos.  Caixa de som, microfones. 
Bolas: Futebol, Voleibol, Basquetebol, Tênis de Mesa, Peso e Cordas. Mesa de Tênis de Mesa, 
rede. Mapas do corpo humano. 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
A recuperação contínua será inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de 
aula  decorrente da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituído das  
intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 
constatadas.  

 

.  

 
 
 

VIII– Identificação:  

Nome do professor: Vera Regina Matozo Especiato 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso 
deverá verificar se o planejamento do professor está de acordo com o que está 
estabelecido do Plano de Curso para esse Componente Curricular, em especial no que diz 
respeito às bases científicas indicadas. 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        
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