
 

 

 

Itinerário Formativo 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

Áreas Compreendidas 

LT, CHSA, CNT e MAT 

Título do Projeto 

Desporto e Eventos: Educação para o Esporte 

Ano:  

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA 
O mercado de organização de eventos está em alta e em pleno crescimento, o profissional desta área visa organizar e produzir eventos esportivos pautados nos 
detalhes para que tudo esteja de acordo com o planejado e funcione conforme esperado. Os eventos têm se tornado uma peça-chave para o desenvolvimento 
de diversas áreas, para divulgação de novos produtos e marcas, para fortalecer redes de contatos ou simplesmente celebrar momentos especiais e conquistas. 
Ao participar deste itinerário, o aluno se prepara para planejar e organizar eventos de todos os tipos: sociais, esportivos, culturais, de lazer, artísticos, etc.,  
pretendendo que seja capaz de conceber desde pequenos eventos, como uma palestra, até grandes produções como, por exemplo, as Olimpíadas. Além disso,  
ele cuida da elaboração de orçamentos, da captação de recursos, faz um estudo sobre a viabilidade técnica e segurança, define a programação, a hospedagem, 
o cardápio, as músicas, etc. Quem participa deste projeto, procura ter capacidade para gerenciar equipes, entender sobre etiqueta e protocolos e conhecer 
técnicas de negociação. 

OBJETIVOS 1. Entender e aplicar diferentes estratégias de organização de eventos esportivos. 
2. Proporcionar conhecimentos sobre gestão de eventos esportivos e culturais para atuação no cenário atual, apoiando a construção de gestão que 

corresponda aos desafios atuais e futuros. 
3. Produzir e desenvolver novos modelos de espaços esportivos, bem como sua organização. 
4. Ser protagonista, pensando, aplicando e gerenciando eventos relacionados ao colégio como festivais e olimpíadas internas.  

FOCO PEDAGÓGICO As estratégia utilizadas neste itinerário, tem como objetivo ampliar a participação dos alunos, para além da mera reprodução do modelo esportivo tradicional. 
Visa desenvolver o pensamento dialético do professor e do aluno, elevar sua consciência crítica, utilizando e transformando o conhecimento interferindo no 
processo ensino-aprendizagem contextualizando o esporte enquanto prática social e fonte de conhecimento, promovendo além do ensino das técnicas, táticas e 
regras do jogo, a incorporação dos alunos no processo de organização do evento, promovendo assim maior interesse e autonomia para executá-lo. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações científicas para criar ou 

propor soluções para problemas diversos. 

 

(EMIFCHSA03) 

 Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) em 

fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, 

em âmbito local, regional, nacional e/ou global, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante 

argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o 



uso de diferentes mídias. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 

Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04)  

Reconhecer e analisar diferentes manifestações 

criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências 

presenciais e virtuais que ampliem a visão de mundo, 

sensibilidade, criticidade e criatividade.  

(EMIFCG05)  

Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e criar 

propostas, obras ou soluções criativas, originais ou 

inovadoras, avaliando e assumindo riscos para lidar 

com as incertezas e colocá-las em prática.  

(EMIFLGG04) 

 Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos de 

diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os 

recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns). 

 

 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG09)  

Participar ativamente da proposição, implementação e 

avaliação de solução para problemas socioculturais 

e/ou ambientais em nível local, regional, nacional e/ou 

global, corresponsabilizando-se pela realização de 

ações e projetos voltados ao bem comum. 

(EMIFCNT08) 

 Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor ações individuais e/ou 

coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas ambientais. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 



Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG10)  

Reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades 

pessoais com confiança para superar desafios e 

alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de 

forma proativa e empreendedora e perseverando em 

situações de estresse, frustração, fracasso e 

adversidade.  

(EMIFCG11)  

Utilizar estratégias de planejamento, organização e 

empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, 

identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos, para 

realizar projetos pessoais e produtivos com foco, 

persistência e efetividade. 

(EMIFLGG10) 

 Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados na concretização 

de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais. 

(EMIFMAT11)  

Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da Matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um 

empreendimento produtivo 

(EMIFCNT12)  

Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas Tecnologias para formular propostas 

concretas, articuladas com o projeto de vida. 

(EMIFCHSA10)  

Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas podem ser 

utilizadas na concretização de projetos pessoais ou produtivos, em âmbito local, regional, nacional e/ ou global, considerando as 

diversas tecnologias disponíveis, os impactos socioambientais, os direitos humanos e a promoção da cidadania. 

 

Ementa Concepções de Gestão, Histórico, Conceitos, Legados, Impactos e Tipologia de Eventos, Planejamento e Organização de Eventos, Elaboração de 

Projetos, Processos de Competição, Cerimonial e Protocolo, Avaliação e Relatórios de Eventos Esportivos e Culturais e Políticas Públicas de Esportes e 

Lazer, Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 

e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão 

construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos um processo contínuo, observando a participação do aluno nas 

diversas atividades tais como: relatórios de aulas, análise crítica de textos, resenhas, apresentação de seminários, preparação e execução de aulas, 

produção de textos, frequência, participação/interesse/desempenho e auto-avaliação. 

Referências BRASIL. REFERENCIAIS CURRICULARES PARA A ELABORAÇÃO DE ITINERÁRIOS FORMATIVOS. Ministério da Educação. Brasília, 2019. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. 2018. 

SALDANHA, Matheus. PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS. Universidade Federal de Santa 

Maria - RS, 2012.       



 


