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LINGUAGENS E SUAS 
TECNOLOGIAS (LT) 

Áreas Compreendidas 
Ciências humanas e sociais aplicadas 
(CHSA) 
Ciências da natureza e suas 
tecnologias (CNT) 

Título do Projeto 
 

Esporte de Rendimento e Esporte Social 

Ano:  
 

1º e 2 - EM  

JUSTIFICATIVA  O Salesiano tem se destacado em Itajaí, bem como no Estado de Santa Catarina, como uma escola que tem o esporte como um elemento educativo de grande 
valia. Os alunos podem optar por desenvolver seus talentos em sete modalidades: Xadrez, Tênis de Mesa, Dança, Futsal, Handebol, Voleibol e Basquetebol.  

OBJETIVOS  
✔ Ampliar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de 

formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida; 
✔ Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento 

integral; 
✔ Desenvolver valores sociais; 
✔ Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras; 
✔ Contribuir para a melhoria da qualidade de vida (autoestima, convívio, integração social e saúde); 
✔ Compreender o esporte como ferramenta de trabalho para o desenvolvimento de noções de disciplina, de respeito, de dedicação, persistência e a aceitação 

social; 
✔ Expor a relevância do Esporte de rendimento e Esporte Social como estimulador para ampliação das perspectivas de vida individuais e coletivas por meio de 

metas e objetivos; 
✔ Relacionar o Esporte de Rendimento e Esporte Social com os processos de investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção social, e 

empreendedorismo. 
 

FOCO PEDAGÓGICO  
Cada vez mais os esportes vêm revolucionando as escolas do país. A preocupação no ensino vem crescendo e uma maneira de incentivo aos nossos alunos é 
buscar o desenvolvimento nos esportes. Por isso, a importância do esporte na educação. 
A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas 
necessidades, desejos e expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e desejos dos outros, de forma que o mesmo possa desenvolver as 
competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social. 
O esporte, como instrumento pedagógico, precisa se integrar às finalidades gerais da educação, de desenvolvimento das individualidades, de formação para a 
cidadania e de orientação para a prática social. O campo pedagógico do Esporte é um campo aberto para a exploração de novos sentidos/significados, ou seja, 
permite que sejam explorados pela ação dos educandos envolvidos nas diferentes situações. 
Além de ampliar o campo experimental do indivíduo, cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e física e oferece chances reais de integração social. 
Acredita-se que o papel do esporte é fundamental, especialmente, quando se considera seus valores. Competir, saber perder, ganhar respeitando seus 
adversários são exemplos de valores dentro do esporte. Além disso, a técnica, fundamental para a prática de atividades desportivas, não deve ser abolida das 
aulas de Educação Física como se observou. Até porque contribui para a construção da cultura corporal de movimento dos praticantes. 
 
 

 

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. (EMIFCG12) Refletir 

continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e 
sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando 
aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao 
mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e 

ações em relação à sua vida pessoal, profissional e 
cidadã. 

(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. (EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem 
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. (EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou 
produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular 

propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

Ementa 
Jogar colaborativamente e coletivamente; Lidar com o estresse da vitória e da derrota; Organizar-se para cumprir com os compromissos com a equipe; 

Representar o Colégio Salesiano em competições;  Praticar os fundamentos do jogo com desempenho relevante; Respeitar os atores envolvidos com 

atitudes altruístas;  Desenvolver as valências físicas;   Orientar a alimentação correta para a prática desportiva; Orientar o uso da vestimenta e uniforme 

escolar adequados à prática do esporte.   

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 trabalho coletivo, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e performances serão 

construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno 

aprenda a autorregular seu  desenvolvimento e sua performance, que aceite e saiba dar feedback.  
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