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Olá, professores e professoras! 

É com imensa satisfação que a Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada apresenta o documento de Reorganização Curricular da Educação Infantil, Anos 

Iniciais e Anos Finais, para serem seguidos a partir do Ano Letivo de 2021. 

A proposta de Reorganização Curricular aqui apresentada configura-se como uma referência para o planejamento dos professores nesse período de distanciamento, mas 

também no retorno às aulas presenciais.  

Com o anúncio da pandemia, a SEDUC/Escada, em consonância com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), obrigou-se a repensar as formas de ações pedagógicas para 

estudantes e professores durante o período do distanciamento social. 

Com vista a este novo desafio, a equipe técnica da SEDUC/Escada selecionou os objetos de conhecimento considerando sua relevância, pertinência e relação com outros a 

serem estudados em cada bimestre.  

Nos termos da orientação da Secretaria Estadual De Educação (SEE), salientamos que “a materialização de tais medidas recai, também, sobre a reformulação do calendário 

escolar; e, assim, sobre o redimensionamento da carga horária anual destinada ao desenvolvimento das aulas presenciais no tocante ao processo de ensino e aprendizagem 

dos saberes escolares, sendo possível a mesma ser complementada por atividades não presenciais, podendo também ser reordenada considerando a programação curricular 

de 2021”.  

Dessa forma, é necessário que professores reorganizem o seu planejamento anual, de modo que possam priorizar neste retorno a revisão do que foi trabalhado 

presencialmente no início do ano letivo, o que foi trabalhado nas atividades não presenciais, bem como dar continuidade ao planejado considerando a nova organização do 

currículo a partir das habilidades prioritárias para 2020. 

Para melhor alcance dos objetivos deste documento, sugerimos aos professores em seus planejamentos: a) Contemplar todas unidades temáticas/eixos constantes do 

Currículo escadense; b) Priorizar habilidades e objetos de conhecimento mais relevantes; c) Considerar a continuidade das aprendizagens no decorrer de todo processo de 

ensino; d) Observar os objetos de conhecimento e conteúdos relevantes para compreensão de situações do cotidiano. Além destes itens, outros podem ser levados em 

consideração para que seja garantido aos estudantes o acesso ao conhecimento e ao ensino, necessários a sua completa formação. 

Apresentado de forma resumida e didática, este documento se propõe como mais uma fonte de orientação pedagógica, a qualificar cada vez mais o ensino em nossas escolas.  

Tenham todos e todas um bom trabalho e esperamos que os frutos dessa grande mobilização teórica sejam capazes de produzir, na prática, a contínua evolução da educação 

em nosso município, tanto no campo quanto na cidade.  

Que Deus abençoe a todos nós! 

Escada, Novembro de 2020. 

Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada-PE 
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REORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

HABILIDADES PRIORITÁRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

6º ANO  

    EDUCAÇÃO FÍSICA  
Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Habilidades  Conteúdos  

6º  I  Brincadeiras e jogos  Tipos de jogos  (EF67EF02PE) - Identificar as transformações nas características dos 

jogos (esportivos, cooperativos e teatrais) em função dos avanços das 

tecnologias, e nas respectivas exigências corporais colocadas por cada um 

desses diferentes tipos de jogos.  

 Jogos esportivos  

6º  II  Esportes  Esportes Individuais e Esportes 

Coletivos  
(EF67EF05PE) - Sistematizar suas experiências e conhecimentos acerca 

dos esportes individuais e coletivos de marca, precisão, invasão e 

técnicocombinatórios, adotando estratégias para solucionar desafios 

técnicos e táticos propostos especificamente em função das modalidades 
esportivas a serem vivenciadas.  

 Atletismo; Futsal  

6º  III  Ginásticas  Saberes da Ginástica; Ginástica 

de Desenvolvimento humano  
(EF67EF08PE) - Vivenciar elementos característicos das diferentes 

modalidades de ginásticas que solicitem diferentes capacidades físicas, 

identificando-as e relacionando-as, às sensações corporais provocadas pela 

sua prática no que se refere à melhoria da qualidade de vida.  
  

 A história das 
Ginásticas;  

 Modalidades de  
Ginástica  

(EF67EF09PE) - Elaborar, coletivamente, normas de convívio, que 

viabilizem a participação de todos, na vivência das ginásticas, resgatando o 

conhecimento histórico sobre as mesmas enquanto processo de evolução 

humana.  

6º  IV  Danças  Danças urbanas e danças 

folclóricas regionais  
(EF67EF11PE) - Experimentar, recriar e vivenciar danças urbanas e 

danças folclóricas regionais, identificando seus elementos constitutivos 

(ritmo, espaço, gestos), em seu contexto histórico, social e cultural.  

 Danças do ciclo 
natalino  

(EF67EF18PE) - Reconhecer e vivenciar diferentes práticas corporais de 

aventura urbanas, em evidência na comunidade escolar, valorizando a 

própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.  
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 HABILIDADES PRIORITÁRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

7º ANO  

 EDUCAÇÃO FÍSICA  
Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Habilidades  Conteúdos  

 

 

 

 

 

 

 

7º  

 

 

I  

 

 

Ginásticas  

 

Ginástica de desenvolvimento 

humano  

(EF67EF10PE) - Diferenciar exercício físico de atividade física, 

apontando e experimentando alternativas para a prática das ginásticas 

dentro e fora do ambiente escolar, considerando os aspectos relacionados à 

sua historicidade e/ com relação à aptidão física.  

 Diferenças entre 
atividades físicas 

e exercícios 

físicos  
 

 O mundo da 
ginástica 

relacionado ao 

trabalho 
educativo, à 

saúde e ao lazer  
 

II  
 

Esportes  
 

Saberes sobre os Esportes  
(EF67EF06PE) - Conhecer e contextualizar as transformações na 

organização e utilização dos esportes individuais e coletivos, em suas 

diferentes manifestações (educacional, profissional e comunitário/lazer).  

 A história dos 
Esportes  

 

III  
 

Lutas  
 

Lutas do Brasil  
(EF67EF16PE) - Identificar os códigos e rituais da capoeira, 

possibilitando vivenciá-la em suas diversas dimensões interdependentes 

(gestuais, históricas, musicais, ritualísticas e outras) objetivando destacar 

suas potencialidades enquanto expressões de luta, dança, ginástica, 

esporte, jogo e outras que possam ser demandadas pelo coletivo.  

 A Capoeira  

(EF67EF17PE) - Identificar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais 

e étnico-raciais relacionados às lutas do Brasil, refletindo e apontando 
meios para superá-los.  

 

IV  
 

Práticas Corporais de 

Aventura  

 

Práticas Corporais de Aventura 

Urbanas  

(EF67EF20PE) - Vivenciar práticas corporais de aventura urbanas, 

respeitando o patrimônio público, incorporando a consciência de 

preservação do ambiente e utilizando alternativas para a prática segura em 

diversos espaços. 

 Parkour  

(EF67EF21PE) - Investigar e identificar a origem das práticas corporais 

de aventura urbanas e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo suas 

características (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, 

organização) e seus tipos.  
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 HABILIDADES PRIORITÁRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

8º ANO  

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Habilidades  Conteúdos  

 

 

 

 

8º  

 

 

 

I  

 
 

Danças  

Danças de Salão, Danças 
Teatrais e Contemporâneas  

(EF89EF13PE) - Explorar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças de salão, teatrais e 

contemporâneas. 

 Danças de 
Salão  

  

 Danças 
Populares do  

 Brasil  

(EF89EF15PE) - Analisar as características e elementos (ritmos, gestos, 

coreografias, músicas, instrumentos, indumentárias e adereços) das danças de 

salão, teatrais e contemporâneas, valorizando e respeitando suas identidades, 

em seu contexto histórico, social e cultural.  
 

II  
 

Danças  
Danças de Salão, Danças 

Teatrais e Contemporâneas  
 Danças 

Teatrais  

 

III  
 

Brincadeiras e jogos  
 

Tipos de jogos  
(EF89EFKPE) - Pesquisar a historicidade das brincadeiras e jogos populares, 

resgatando e compreendendo suas origens e evolução ao longo do tempo, 

refletindo sobre os aspectos socioculturais que influenciaram a criação dos 

mesmos.  

 Jogos 
Populares  

(EF89EFWPE) - Resgatar, recriar e vivenciar as brincadeiras e jogos populares 

presentes na infância, como forma de apropriação desse conhecimento e 

construir um acervo local, acerca desta prática, partindo do resgate destes, 

adaptando-os para os dias atuais.  

(EF89EFYPE) - Colaborar na proposição e na produção de alternativas para 

a vivência em caráter inclusivo de diferentes brincadeiras e jogos na escola e 

fora dela, e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzi                                                       

-las na escola e na comunidade.  

 

IV  
 

Esportes  
Esportes Individuais; Esportes 

Coletivos  
(EF89EF01PE) - Vivenciar diferentes papéis da organização dos esportes 

individuais e coletivos de rede/ parede, campo e taco, invasão e combate (atleta, 

árbitro e técnico), analisando e aplicando seus fundamentos técnicotáticos 
básicos, considerando suas principais regras, através da valorização do trabalho 

coletivo e protagonismo.  

 Judô; 
Voleibol  

EF89EF02PE) - Vivenciar esportes de combate, identificando suas 

características, criando a partir da experimentação de seus fundamentos 

técnicos, estratégias individuais e coletivas para sua realização, prezando pelo 

trabalho coletivo e protagonismo.  

(EF89EF03PE) - Sistematizar suas experiências e conhecimentos acerca dos 

esportes de rede/ parede, campo e taco, invasão e combate, adotando estratégias 

para solucionar desafios técnicos e táticos propostos especificamente em função 

das modalidades esportivas a serem vivenciadas.  

HABILIDADES PRIORITÁRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

9º ANO  
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 EDUCAÇÃO FÍSICA  
Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Habilidades  Conteúdos  

 

9º  

 

I  

 

Brincadeiras e jogos  

 

Tipos de jogos  

(EF89EFXPE) - Ampliar as atividades pré-esportivas que trabalhem 

coordenação motora, equilíbrio, ritmo, lateralidade e habilidades 

manipulativas.  

 Jogos 

Esportivos  

  

 Jogos de 
Salão*  

 

9º  

II   

Lutas  

 

Lutas do mundo  

(EF89EF18PE) - Refletir e compreender as transformações históricas, o 

processo de esportivização e a midiatização das lutas, contextualizando-as, 

valorizando e respeitando suas culturas de origem.  

 UFC e MMA  

 

9º  

 

III  

 

Esportes  

 

Saberes sobre o Esporte  
(EF89EF04PE) - Aprofundar suas experiências e conhecimentos acerca dos 

esportes individuais e coletivos de rede/parede, campo e taco, invasão e 

combate.  

 Basquetebol, 

Vôlei de  

 Praia,  

Karatê;  

 Dimensões 

Sociais do  

 Esporte  

(EF89EF05PE) - Investigar e contextualizar as transformações históricas do 

fenômeno social esporte, em suas dimensões sociais de materialização 

(educacional, profissional e comunitária/lazer), refletindo sobre problemas 

contemporâneos (doping, corrupção, violência, etc.), analisando suas 

influências mercadológico-midiáticas.  

(EF89EF06PE) - Explorar locais disponíveis na comunidade para a vivência 

de esportes individuais e coletivos, bem como das demais práticas corporais 

tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no 

tempo livre.  

 

9º  

 

IV  

 

Ginásticas; Danças  

Ginástica e Desenvolvimento  

Humano; Danças de Salão,  

Danças Teatrais e  

Contemporânea  

(EF89EF09PE) - Discutir e refletir sobre a prática excessiva de exercícios 

físicos e o uso de anabolizantes, para a potencialização do rendimento e das 

transformações corporais, reconhecendo suas implicações com relação à 

segurança e riscos de lesões e/ou à saúde e à vida.  

 Ginástica 

Artística,  

 Ginástica 

Acrobática; 

Bolero, Axé; 

Bebefício da 

prática 

regular de 

exercícios 

físicos  

(EF89EF10PE) - Aprofundar os conhecimentos sobre as ginásticas, 

identificando suas exigências corporais, relacionando-as às bases (apoios e 

eixos: longitudinal, transversal e sagital).  

(EF89EF14PE) - Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de 

salão, danças teatrais e contemporânea e demais práticas corporais, sugerindo 

alternativas para sua superação.  

(EF89EF15PE) - Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e 

músicas) das danças de salão, teatrais e contemporâneas, bem como suas 

transformações históricas e os grupos de origem. 

 

HABILIDADES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 6º AO 9º ANO 

  

 EDUCAÇÃO FÍSICA  
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Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Conteúdos  Habilidades  

6º  I  Brincadeiras e jogos  Tipos de Jogos   Jogos Populares, 

Esportivos e 

Cooperativos  

(EF67EF01PE) - Experimentar e fruir 

individual e coletivamente jogos 

(esportivos, cooperativos e teatrais), 

diversos, respeitando os sentidos e 
significados atribuídos a eles por 

diferentes grupos sociais e etários, 

valorizando a relevância do trabalho em 

equipe e respeito às diferenças e 

desempenhos individuais em função da 

osistematização dos conceitos de vitória 

e derrota como consequências e partes do 

jogo. 

6º  II  Esportes  Esportes Individuais e Esportes Coletivos   Atletismo;  

 Futsal  

(EF67EF03PE) - Experimentar e fruir 

esportes técnico - combinatórios 

individuais, identificando suas 

características, criando a partir da 

vivência de seus fundamentos técnicos, 
estratégias individuais e coletivas para sua 

realização, prezando pelo trabalho 

coletivo e protagonismo. 

 

(EF67EF04PE) - Experimentar e fruir 

esportes coletivos de marca, precisão, 

invasão e técnico-combinatórios 

analisando e aplicando seus fundamentos 

técnico-táticos básicos, considerando suas 

principais regras. 

6º  III    Ginásticas  Saberes da Ginástica; Ginástica e desenvolvimento humano   Ginástica Geral/ 

Ginástica para Todos  

(EF67EF08PE) - Experimentar e fruir 

elementos característicos das diferentes 
modalidades de ginásticas que solicitem 

diferentes capacidades físicas, 

identificando-as e relacionando-as, às 

sensações corporais provocadas pela sua 

prática no que se refere à melhoria da 

qualidade de vida. 

 

(EF67EF09PE) - Elaborar, 

coletivamente, normas de convívio, que 

viabilizem a participação de todos, na 

vivência das ginásticas, resgatando o 

conhecimento histórico sobre as mesmas 
enquanto processo de evolução humana. 
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6º  Lutas  Lutas do Brasil   Capoeira  (EF67EF14PE) - Vivenciar e recriar a 

capoeira como uma das diferentes lutas do 

Brasil, reconhecendo-a enquanto 

patrimônio cultural imaterial e da 
humanidade, no sentido das 

ressignificações acumuladas desde seu 

possível surgimento enquanto necessidade 

marcial até a sua possibilidade lúdico-

festiva, valorizando a própria segurança e 

integridade física, bem como as dos 

demais, respeitando-os como oponente. 

6º  IV  

   

Danças  Danças urbanas e Danças folclóricas regionais   Maracatu  (EF67EF11PE) - Experimentar, recriar e 

vivenciar danças urbanas e danças 

folclóricas regionais, identificando seus 

elementos constitutivos (ritmo, espaço, 

gestos), em seu contexto histórico, social 

e cultural. 

 

(EF67EF12PE) - Sistematizar suas 
experiências em danças urbanas e danças 

folclóricas regionais e utilizando-se de 

estratégias para aprender seus elementos 

constitutivos. 

6º  Práticas Corporais de 

Aventura  

Práticas Corporais de Aventura Urbanas   Slackline  (EF67EF18PE) -Reconhecer e vivenciar 

diferentes práticas corporais de aventura 

urbanas, em evidência na comunidade 

escolar, valorizando a própria segurança 

e integridade física, bem como as dos 

demais. 

Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Conteúdos  Habilidades  

7º  I  Ginásticas  Saberes da Ginástica; Modalidades da Ginástica   Ginástica Laboral e 

Ginástica Aeróbica  

(EF67EF10XPE) - Identificar as 

diferenças e semelhanças entre as 

diferentes modalidades de ginástica, 

discutindo como a prática de cada uma 

dessas manifestações constituiu-se 

historicamente como prática social em 

suas possibilidades e perspectivas de 
melhoria das condições de vida, saúde, 

bem-estar, prática esportivizada e 

cuidados consigo mesmo. 

7º  II  Esportes  Esportes Individuais e Esportes Coletivos   Atletismo; Handebol  (EF6707PE) - Investigar e propor 

alternativas para a experimentação dos 

esportes não disponíveis e/ou acessíveis 
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na comunidade e das demais práticas 

corporais tematizadas na escola. 

 

7º  

 

III  

   
   

Brincadeiras e jogos  Tipos de jogos   Jogos de Salão; Jogos 

Eletrônicos  

(EF67EF01PE) - Experimentar e fruir, na 

escola e fora dela, jogos (de salão e 

eletrônicos) diversos, valorizando e 
respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a eles por diferentes grupos 

sociais e etários. 

 

 (EF67EF02PE) - Identificar as 

transformações nas características dos 

jogos(de salão e eletrônicos)em função 

dos avanços das tecnologias e nas 

respectivas exigências corporais 

colocadas por esses diferentes tipos de 

jogos relacionando-as, às respectivas 

possibilidades de experimentação/ 
vivência corporal na escola.  

7º  Danças  Danças urbanas e Danças Folclóricas Regionais   Frevo  (EF67EF13PE) - Diferenciar as danças 

urbanas e danças folclóricas regionais das 

demais manifestações da dança, 

identificando as danças da mídia/massa ao 

analisar suas características e influências 

na saúde, lazer, educação, trabalho, 

sexualidade e cultura, valorizando e 

respeitando os sentidos e significados 

atribuídos a eles por diferentes grupos 

sociais. 

7º  Lutas  Lutas do Brasil   Huka-huka, Luta 

Marajoara , JiuJitsu 
Brasileiro  

(EF67EF14PE) - Experimentar e fruir as 

lutas genuinamente brasileiras (Huka-
Huka, Luta Marajoara e o Jiu-Jitsu 

Brasileiro), valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como 

as dos(as) outros(as), problematizando 

preconceitos e estereótipos de gênero, 

sociais e étnico-raciais relacionados ao 

universo das lutas corporais nacionais e 

estabelecer acordos objetivando a 

construção de interações referenciadas na 

solidariedade, na justiça, na equidade, na 

diversidade, na democracia e no respeito. 

7º  IV  Práticas Corporais de 
Aventura  

Práticas Corporais de Aventura Urbanas   Skate, Patins  (EF67EF20PE) - Experimentar e fruir 
práticas corporais de aventura urbanas, 

respeitando o patrimônio público, 
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incorporando a consciência de 

preservação do ambiente e utilizando 

alternativas para a prática segura em 

diversos espaços. 
 

 (EF67EF21PE) - Investigar e identificar 

a origem das práticas corporais de 

aventura urbanas e as possibilidades de 

recriá-las, reconhecendo suas 

características (instrumentos, 

equipamentos de segurança, 

indumentária, organização) e seus tipos. 

Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Conteúdos  Habilidades  

8º  I   Danças  Danças de salão, Danças teatrais e Danças contemporâneas   Forró  (EF89EF12PE) - Experimentar e fruir 

danças de salão, teatrais e 

contemporâneas, valorizando a 

diversidade cultural e respeitando a 

tradição dessas culturas.  

 

(EF89EF13PE) - Explorar e utilizar 

estratégias para se apropriar dos 

elementos constitutivos (ritmo, espaço, 

gestos) das danças de salão, teatrais e 

contemporâneas. 
 

8º  II  Danças  Danças de salão, Danças teatrais e Danças contemporâneas   Salsa  ((EF89EF12PE) - Experimentar e fruir 

danças de salão, teatrais e 

contemporâneas, valorizando a 

diversidade cultural e respeitando a 

tradição dessas culturas.  

 

(EF89EF13PE) - Explorar e utilizar 

estratégias para se apropriar dos 

elementos constitutivos (ritmo, espaço, 

gestos) das danças de salão, teatrais e 

contemporâneas.  

8º  III    Ginásticas  Ginástica e desenvolvimento humano; Saberes da 

Ginástica; Modalidades de Ginástica  
 Hidroginástica; 

Ginástica Localizada  

(EF89EF07PE) - Vivenciar e diferenciar 

um ou mais programas de ginástica, 
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8º  identificando as exigências corporais 

desses, considerando a importância de 

uma prática individualizada e coletiva, 

adequada às características e necessidades 
de cada estudante ou grupo. 

 

(EF89EF08PE) - Discutir e 

contextualizar as transformações 

históricas dos padrões de desempenho, 

saúde e estética, reconhecendo e 

analisando criticamente a relação 

estabelecida entre a sociedade e as 

questões de gênero, preconceito e/ou 

discriminação ao considerar a forma como 

são apresentados nos diferentes meios 

(científico, midiático e sociocultural). 
 

EF67EF10XPE) Identificar as diferenças 

e semelhanças entre as diferentes 

modalidades de ginástica, discutindo 

como a prática de cada uma dessas 

manifestações constituiu-se 

historicamente como prática social em 

suas possibilidades e perspectivas de 

melhoria das condições de vida, saúde, 

bem-estar, prática esportivizada e 

cuidados consigo mesmo. 

8º  IV  Lutas  Lutas do Mundo   Judô  (EF89EF16PE) - Experimentar e fruir os 

movimentos pertencentes às lutas do 
mundo, adotando procedimentos de 

segurança, respeitando o oponente, 

refletindo gênero e marcialidade dentro de 

uma cronologia temporal e as relações 

histórico-social destas práticas. 

 

(EF89EF17PE) -   Pesquisar acerca das 

particularidades socioculturais das lutas 

orientais (tais como: Judô, Kung Fu, 

Karatê, Taekwondo, MuayThai, dentre 

outras)e das lutas ocidentais (tais como: 
Luta Olímpica, Boxe, Full Contact, 

Savate, Mixed Martial Arts (MMA), 

dentre outras), reconhecendo as suas 

características técnicotáticas e 
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respectivas sistematizações de seus 

gestos específicos culturalmente 

estereotipados. 

8º  Práticas Corporais de 

Aventura  

Práticas Corporais de Aventura na Natureza   Escalada  (EF89EF19PE) - Experimentar e fruir 

diferentes práticas corporais de aventura 
na natureza, valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como 

as dos demais, respeitando o patrimônio 

natural, refletindo a interação com o 

ambiente e apontar contribuições para 

minimizar os impactos de degradação 

ambiental. 

 

(EF89EF20PE) - Identificar riscos, 

respeitando limites e possibilidades, criar 

estratégias e observar normas de 

segurança para superar os desafios na 
realização de práticas corporais de 

aventura na natureza, assim como, refletir 

paralelamente as adversidades da vida 

cotidiana e meios de suplantá-las. 

Ano  Bimestre  Unidade Temática  Objeto de Conhecimento  Conteúdos  Habilidades  

9º  I  Brincadeiras e jogos  Tipos de jogos   Futebol; Voleibol  (EF89EFWPE) - Experimentar e fruir de 

forma lúdica os jogos esportivos possíveis 

de serem realizados na escola e fora dela, 

adaptando as regras e número de 

participantes às práticas esportivas 

oficiais, respeitando e valorizando o outro. 

 

(EF89EFYPE) - Colaborar na proposição 
e na produção de alternativas para a 

vivência em caráter inclusivo de 

diferentes brincadeiras e jogos na escola e 

fora dela, e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, produzindo textos 

(orais, escritos, audiovisuais) para 

divulgá-las na escola e na comunidade. 

 

9º  

 

II  

 

Práticas Corporais de 

Aventura  

 

 

Práticas Corporais de Aventura na Natureza  
 Trekking;  (EF89EF21PE) - Identificar as 

características (equipamentos de 

segurança, instrumentos, indumentária, 

organização) das práticas corporais de 
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9º  

 

 

 

 
III  

 

 

 

Práticas Corporais de 
Aventura  

  Rafting  aventura na natureza, bem como suas 

transformações históricas, reconhecendo 

as implicações dos processos de 

esportivização e mercantilização sobre a 
sua prática, inclusive, identificando 

aproximações e distanciamentos 

existentes entre as Práticas Corporais de 

Aventura e demais outras práticas 

corporais estudadas, estabelecendo 

sentido e significado da relação/ação do 

homem com a natureza. 

9º  IV  

   

Ginásticas Saberes da Ginástica e Modalidades de Ginástica   Ginástica Artística, 

Ginástica Acrobática  

(EF89EF11PE) - Identificar as 

diferenças e semelhanças entre as 

diferentes modalidades de ginástica, 

discutindo suas respectivas práticas como 

manifestações que podem contribuir para 

a melhoria das condições de vida, saúde, 
bem-estar e cuidado consigo mesmo e 

com o outro. 

 

9º  

 

Danças  

 

Danças de Salão, Danças Teatrais, Danças Contemporêneas  

 

 Bolero, Axé  

(EF89EF12PE) - Recriar e vivenciar as 

danças de salão, teatrais e 

contemporâneas, valorizando a 

diversidade cultural e respeitando a 

tradição dessas culturas. 

 

(EF89EF15PE) - Analisar as 

características (ritmos, gestos, 

coreografias e músicas) das danças de 

salão, teatrais e contemporâneas, bem 
como suas transformações históricas e os 

grupos de origem. 

  


