
Projeto – Classe Nota 10 
 

Objetivo Geral 

Permitir a apropriação dos conteúdos que fazem parte da cultura corporal ou motora dos alunos, 

de maneira que eles tenham a possibilidade de vivenciar e analisar a motricidade humana em seus 

diferentes contextos (biológico, neuro - comportamental e sociocultural), através de atividades 

físicas, esportivas, lúdicas, pedagógicas e recreativas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Desenvolver as capacidades físicas que estejam relacionadas às capacidades motoras. 

 Exercitar a capacidade de raciocínio, trabalhando mente e corpo como um conjunto. 

 Oferecer atividades que auxiliem e estimulem o desenvolvimento da criatividade. 

 Promover a participação dos alunos em atividades esportivas, estabelecendo relações 

equilibradas com os outros, reconhecendo e respeitando características físicas e de desempenho 

próprio. 

 Criar oportunidades que levem os alunos a adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e 

solidariedade em situações esportivas. 

 

Competência 

 Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social 

e formadora da identidade. 

  Conhecer – ter conhecimento do que já foi produzido pelo homem relacionando as suas 

práticas corporais manifestadas por meio do                                                   

Jogo. 

 Contextualizar – compreender em que contexto foi produzido esses conhecimentos, 

 Ressignificar – Criar um ambiente para que esses conhecimentos seja ressignificados, 

possibilitando que os alunos se apropriem deles à medida que os incorporam em sua vida 

(GESTÃO DO CONHECIMENTO SUSTENTÁVEL) 

 

Habilidades 

H9- Reconhecer as manifestações corporais de movimento de hábitos originárias de necessidades 

cotidianas de um grupo social. 

H10- Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corpoais em função das 

necessidades cinestésicas. 

H11- Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites 

de desempenho e as alternativas de adaptação                   para diferentes indivíduos. 

Hab1 - Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 

para discutir e modificar regras, reunindo elementos    de várias manifestações de movimentos e 

estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal. 

Hab2 - Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da importância 

delas na vida do cidadão. 

Hab3 - Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 

individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs. 



Hab4 - Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar 

as atividades corporais, valorizando-as como melhorias de suas aptidões físicas. 

Hab5 - Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, aplicando-as 

em suas práticas corporais. 

Hab6 - Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las 

e reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção de atividades 

procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. 

Metodologia 

 

Será executado vários campeonatos no decorrer do ano, aonde cada campeonato terá uma 

pontuação, as equipes que conseguir alcançar (10.000,00) dez mil pontos, irá ser premiada no 

final do ano.    

 

1. 1º Bimestre: (2.000,00 pontos) 

 Jogos- Campeonato de Futsal. 

 

 2º Bimestre: ( 7.000,00 pontos) 

 Jogos da amizade:  

 Futevôlei, 

 Futebasebol, 

 Basquete, 

 Badminton, 

 Vôlei, 

 Natação, 

 Atletismo, 

 Tênis de Mesa, 

 Taco, 

 Queimada. 

   

3º Bimestre: (2.000,00 pontos) 
 Liga Solitária 

   Futebol de campo - com cinquenta por cento exatas, e cinquenta por cento INF. 

4º. Bimestre: (1.000,00 pontos) 

 Triathlon – Natação, Corrida, Bicicleta. 

 

+2.000,00 pontos para a turma: 

 Alunos com as melhores notas; 

 Turmas com o menor números de ocorrências; 

 Turmas que não estão envolvidos em brigas no decorrer do ano letivo. 

 Premiação dos Jogos Unasp                                            

 

 

 

 

 

 



2. Atividade anual 

 Palestra para família – Estilo de vida e Qualidade de Vida: 

 

3. Projeto Família 

 Primeiros Anos - Parque Villa Lobos  

 Caminhada; 

 Corrida; 

 Bike; 

 Alongamento e Relaxamento. 

 Segundos Anos - Caminho do Mar 

 Caminhada 

 Terceiros anos – Juquitiba 

 Rafting 

 

Premiação  

Programa no auditório com entrega das Medalhas e Troféus.  

                     


