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1 Objetivos de Aprendizagem Estruturantes: são introdutórios possuindo papel essencial para garantir a progressão das aprendizagens no ensino fundamental e também o desenvolvimento das competências 

específicas da área de conhecimento/componente curricular ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/) 
2 Objetivos de Aprendizagem de Desdobramentos: desenvolvem processos cognitivos complementares aos objetos de conhecimento. ( Adaptado de  https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/) 
3 Os diálogos com os contextos têm como objetivo estabelecer relações entre os objetivos de aprendizagem propostos para cada área de conhecimento e disciplina/componente curricular com os contextos 

vividos pelos sujeitos da EJA dando mais significado ao que se aprende. Possibilitam ainda, afirmar o compromisso do Currículo da EJA com a vida cotidiana, a cultura popular, a cidadania, o trabalho, a 
tecnologia e a ciência. 
 

 
REALINHAMENTO CURRICULAR 

 
PERÍODO LETIVO: 01/09/2020 a 23/12/2020 

ETAPA:  8º Etapa EF 

DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
ESTRUTURANTES (OAE)1 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
DE DESDOBRAMENTOS’  (OAD)2 

 
DIÁLOGOS COM OS 
CONTEXTOS ATUAIS3 
 

(EF89EF08) Discutir as transformações 
históricas dos padrões de desempenho, saúde 
e beleza, considerando a forma como são 
apresentados nos diferentes meios (científico, 
midiático etc.).  
 (EF89EF09) Problematizar a prática 
excessiva de exercícios físicos e o uso de 
medicamentos para a ampliação do 
rendimento ou potencialização das 
transformações corporais. 
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de 
rede/parede, campo e taco, invasão e combate 
oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas. 
  

(EF89EF07-08/ES) Experimentar e fruir um ou mais 
programas de exercícios físicos, inicialmente 
investigando e experimentando programas e tipos de 
exercícios físicos existentes, identificando as exigências 
corporais desses diferentes programas e reconhecendo 
a importância de uma prática individualizada, adequada 
às características e necessidades de cada sujeito. 

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou 
técnico-táticos individuais, combinações táticas, 
sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas 
praticadas, bem como diferenciar as modalidades 
esportivas com base nos critérios da lógica interna das 
categorias de esporte: rede/parede, campo e taco, 
invasão e combate. 

Discussão nas aulas sobre a 
importãncia na mudança de hábitos 
na realizaçao das práticas 
esportivas cuidado no trato com a 
saúdde, ao praticar atividades física 
para promoção da saúde, tendo a 
ginástica como forma de interação 
corporal, realizando atividades de 
baixo impacto, condicionando o 
corpo a ter resistencia física. 
 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/
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(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias 
para solucionar os desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de campo e taco, 
rede/parede, invasão e combate como nas 
modalidades esportivas escolhidas para 
praticar de forma específica. 
 
(EF89EF07-09/ES) Experimentar e fruir um ou 
mais programas de exercícios físicos, 
identificando as exigências corporais desses 
diferentes programas e reconhecendo a 
importância de uma prática individualizada, 
adequada às características e necessidades 
de cada sujeito. A partir das experiências e 
expectativas vivenciadas no ano anterior, 
propor sequências de atividades 
individualizadas para que pratiquem 
individualmente e coletivamente. 
 
(EF89EF10-09/ES) Experimentar e fruir um ou 
mais tipos de ginástica de conscientização 
corporal, menos familiares aos estudantes, 
identificando(EF89EF19-09/ES) Experimentar 
e fruir diferentes práticas corporais de 
aventura na natureza, com modalidades com 
exigências um pouco mais complexas, 
valorizando a própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais, respeitando o 
patrimônio natural e minimizando os impactos 
de degradação ambiental. 
 
 (EF89EF20) Identificar riscos, formular 
estratégias e observar normas de segurança 
para superar os desafios na realização de 
práticas corporais de aventura na natureza as 

 (EF89EF05) Identificar as transformações históricas do 
fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas 
(doping, corrupção, violência, etc.) e a forma como as 
mídias os apresentam. 

 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos 
padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando 
a forma como são apresentados nos diferentes meios 
(científico, midiático etc.).  

 

(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de 
exercícios físicos e o uso de medicamentos para a 
ampliação do rendimento ou potencialização das 
transformações corporais  

 

(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças 
entre a ginástica de conscientização corporal e as de 
condicionamento físico e discutir como a prática de cada 
uma dessas manifestações pode contribuir para a 
melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e 
cuidado consigo mesmo. 

 

(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos 
de segurança, instrumentos, indumentária, organização) 
das práticas corporais de aventura na natureza, bem 
como suas transformações históricas. 
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exigências corporais dos mesmos. 
 


