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ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

Unidade Curricular: Rompendo os Limites do Esporte 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciados(as) em Educação 
Física 

Módulo: I - O Corpo e as Atividades Físicas 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

Investigação Científica 

 

• Capacidades físicas: noções gerais; 
• Capacidades físicas aplicadas nas 

atividades físicas;  

• Atributos físicos treináveis num organismo 
humano (andar, correr, saltar, nadar, 

equilibrar, etc.); 
• Funções orgânicas relacionadas às 

atividades motoras; 

• Aspectos relacionados com a boa postura e 
sua importância para a saúde. 

 
 

 
 

 
 

EMIFLGG01 Investigar e analisar a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados 
e discursos materializados nas diversas línguas e 

linguagens (imagens estáticas e em movimento; 
música; linguagens corporais e do movimento, entre 

outras), situando-os no contexto de um ou mais campos 
de atuação social e considerando dados e informações 
disponíveis em diferentes mídias. 

 
EMIFLGG02 Levantar e testar hipóteses sobre a 

organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido 
de enunciados e discursos materializados nas diversas 
línguas e linguagens (imagens estáticas e em 

movimento; música; linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), situando os no contexto de 

um ou mais campos de atuação social e utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica.  

 
EMIFLGG03 Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 

informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou 
linguagem(ns) específicas, visando fundamentar 
reflexões e hipóteses sobre a organização, o 

funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

e discursos materializados nas diversas línguas e 

linguagens (imagens estáticas e em movimento; 
música; linguagens corporais e do movimento, entre 

outras), 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 

 
Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

 
Não foram encontradas Habilidades correlacionada para este trimestre. 

 

Temas Integradores 

TI05 Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. 
 

TI08 Saúde, Vida Familiar e Social. 
 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 
 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

  

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 
 

Material Complementar 

Impulsiona - Instituto Península 
O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 

disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino do 
Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada comunidade 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

O ESPORTE, A CIÊNCIA E SUAS LINGUAGENS 

escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino infantil, 

fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como funcionam 
e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os esportes na 

BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação esportiva, o 
esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, C) Golfe, D) 

Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  
Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 
para as aulas. 

 
Disponível em:  https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
 
SEDU Digital: 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 

tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 
ferramentas disponíveis.  
Disponível em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 
Vamos Aprender: 

Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 
Disponível em:  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/ 

 
Canal da Sedu no Youtube: 
Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 

Currículo Interativo: 
 O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos de 
ensino e de aprendizagem. 

Disponível em:  http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://sedudigital.edu.es.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamos
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/


 

 
 

 
 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

MÍDIAS DIGITAIS: LINGUAGENS EM AÇÃO! 

Unidade Curricular: Mídias Digitais e as práticas Corporais 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciados(as) em Educação 
Física 

Módulo: – I Introdução ao Pensamento Científico 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

Investigação Científica 
 

 Conhecimento científico e popular do 

patrimônio cultural, das manifestações 
culturais, das linguagens e das práticas 
culturais: aborda as práticas corporais 

(brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, 
lutas e práticas corporais de aventura) como um 

fenômeno da cultura corporal, respeitando e 
valorizando as múltiplas manifestações culturais 
que permeiam o cenário capixaba. 
 

 
 

 

 
 

EMIFLGG03 Selecionar e sistematizar, com base em 

estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ou 

linguagem(ns) específicas, visando fundamentar 
reflexões e hipóteses sobre a organização, o 

funcionamento e/ou os efeitos de sentido de 
enunciados e discursos materializados nas diversas 
línguas e linguagens (imagens estáticas e em 

movimento; música; linguagens corporais e do 
movimento, entre outras), 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. 

 
Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

A articulação de Mídias Digitais e as Prática Corporais com as demais Unidades Curriculares, constitui-se principalmente a partir do 
compartilhamento do mesmo Eixo Estruturante no Módulo do Aprofundamento Mídias Digitais: Linguagens em Ação! Os objetivos do Eixo 
Investigação Científica, compartilhado com todo o Aprofundamento são: 

• Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos;  
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico;  

• Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações 
cotidianas, com proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

MÍDIAS DIGITAIS: LINGUAGENS EM AÇÃO! 

comunidade.  

Além dos referidos objetivos, as Unidades denominadas, Arte e Patrimônio Cultural, Hispanidades e Brasilidades – Iniciação, 
Inglês como Língua Franca na Cultura Digital, também compartilham o mesmo Objeto de conhecimento, a saber: Conhecimento 

científico e popular do patrimônio cultural, das manifestações culturais, das linguagens e das práticas culturais. 
Ainda sobre os pontos de encontro, as Unidades Curriculares Hispanidades e Brasilidades – Iniciação, Inglês como Língua Franca 

na Cultura Digital, Língua Portuguesa e Linguagens Digitais desenvolvem no Módulo a mesma habilidade: EMIFLGG03. 
Destacamos ainda, que no planejamento da Área é fundamental que os(as) professores possam compartilhar toda a organização do 
trabalho pedagógico para que os conhecimentos possam ser construídos de maneira coesa e para que os(as) estudantes consigam 

perceber o entrelaçamento de todas as Unidades Curriculares. 
 

Temas Integradores 

TI08 Saúde, Vida Familiar e Social. 

 
TI09 Educação para o Consumo Consciente. 
 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 
 

TI13 Trabalho e Relações de Poder. 
 

TI14 Ética e Cidadania. 
 
TI16 Povos e Comunidades Tradicionais. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

Impulsiona - Instituto Península 
O Impulsiona, em parceria com a Sedu disponibiliza aos professores as Trilhas da Educação Física. A formação tem por objetivo 
disponibilizar trilhas formativas voltadas para professores de Educação Física e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino do 

Estado do Espírito Santo, com o foco na ampliação da prática de esportes, no desenvolvimento das competências gerais da Base Nacional 
Comum Curricular, no trabalho a favor da inclusão de alunos com deficiência e no fortalecimento da cultura esportiva em cada comunidade 



 

 
 

 
 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 

MÍDIAS DIGITAIS: LINGUAGENS EM AÇÃO! 

escolar. A formação é composta por 03 trilhas, a saber: 1 - Trilha Escola Ativa (62 horas): A) BNCC: apresentação (ensino infantil, 

fundamental e médio); B) BNCC na prática: com planejar as aulas de Educação Física; C) Metodologias Ativas (o que são, como funcionam 
e como avaliar os resultados); D) Protagonismo Juvenil; 2 - Trilha na inclusão (44 horas): A) Movimento Paralímpico (os esportes na 

BNCC, história e estrutura, Comitê Paraolímpico Brasileiro, tipos de deficiências elegíveis, aspectos gerais da classificação esportiva, o 
esporte Paralímpico na escola); B) Goalball; C) Futebol de 05; 3 – Trilha Esportiva (14 horas): A) Mini Atletismo, B) Hóquei, C) Golfe, D) 

Ginástica artística, E) Esporte Orientação, F) Rugby.  
Além das trilhas, os professores podem escolher entre mais de 100 materiais, sendo cursos certificados ou PDFs com ideias de atividades 
para as aulas. 

Disponível em:  https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/  
 

SEDU Digital: 
Esse ambiente possui salas virtuais para envio de conteúdos digitais e atividades para alunos (Google Sala de Aula), distribuição de 
tarefas, elaboração de questionários de verificação de aprendizagem, comunicação em tempo real usando o Meet, dentre outras 

ferramentas disponíveis.  
Disponível em: https://sedudigital.edu.es.gov.br/ 
 
Vamos Aprender: 
Site com aulas de diversos componentes e sobre os Temas Integradores. 

Disponível em: https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/vamosaprender/ 
 

Canal da Sedu no Youtube: 
Este canal disponibiliza videoaulas de diversificados temas elaboradas para atender os alunos e professores da rede. 
Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 
Currículo Interativo: 

 O Currículo Interativo é uma plataforma de busca que reúne objetos e recursos digitais para apoiar professores e alunos em processos de 
ensino e de aprendizagem. 
Disponível em:  http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 

 

https://impulsiona.org.br/trilhas-da-educacao-fisica/
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https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/

