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1º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

GINÁSTICA

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas: andar,
correr, saltar, girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (I)

- Dança e ritmo com espontaneidade e expressão
criadora.

- Identificar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que é dança. (I)

LUTA

- Luta como prática corporal organizada.

- Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como prática
corporal organizada. (I)

JOGO

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos, competitivos,
populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

DANÇA

ESPORTE

Expectativas de Aprendizagem

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas: andar,
correr, saltar, girar/rolar, equilibrar,
balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (I)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções de
ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (I)

LUTA

- Relação entre brincadeiras e a combinação de ações de
ataque, defesa e controle.

- Identificar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e controlar. (I)

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos, competitivos,
populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

JOGO

ESPORTE

- Atividades esportivas realizadas em
equipamentos/espaços dentro da comunidade.

- Identificar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade. (I)

1º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

DANÇA

- Vivências rítmicas e expressivas de acordo com os
diferentes tipos de dança.

- Identificar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança. (I)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- Jogos e as modificações corporais provocadas a partir
da sua prática.

- Identificar as modificações corporais das funções vitais, que ocorrem durante as
experiências práticas com os jogos (populares, de salão e esportivos). (I)

- Diferenças e desigualdades entre homens e mulheres
nas práticas esportivas.

- Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, a
partir das práticas esportivas coeducativas. (I)

GINÁSTICA

ESPORTE

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

1º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções de
ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (I)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Identificar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer Educação, Saúde,
Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade. (I)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

ESPORTE

2º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

GINÁSTICA

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas: andar,
correr, saltar, girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (S)

- Dança e ritmo com espontaneidade e expressão
criadora.

- Identificar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que é dança. (I)

LUTA

- Luta como prática corporal organizada.

- Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como prática
corporal organizada. (I)

JOGO

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos, competitivos,
populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

DANÇA

ESPORTE

Expectativas de Aprendizagem

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

GINÁSTICA

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas: andar,
correr, saltar, girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (S)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções de
ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (S)

LUTA

- Relação entre brincadeiras e a combinação de ações
de ataque, defesa e controle.

- Identificar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e controlar. (I)

JOGO

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos, competitivos,
populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

- Atividades esportivas realizadas em
equipamentos/espaços dentro da comunidade.

- Identificar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade. (I)

ESPORTE

Expectativas de Aprendizagem

2º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

DANÇA

- Vivências rítmicas e expressivas de acordo com os
diferentes tipos de dança.

- Identificar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- Jogos e as modificações corporais provocadas a partir
da sua prática.

- Identificar as modificações corporais das funções vitais, que ocorrem durante as
experiências práticas com os jogos (populares, de salão e esportivos). (I)

GINÁSTICA

ESPORTE

- Diferenças e desigualdades entre homens e mulheres
nas práticas esportivas.

- Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, a
partir das práticas esportivas coeducativas. (I)

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

2º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções de
ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Identificar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, Educação, Saúde,
Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade. (I)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

ESPORTE

3º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas:
andar, correr, saltar, girar/rolar, equilibrar,
balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar,
balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (S)

DANÇA

- Dança e ritmo com espontaneidade e expressão
criadora.

- Identificar suas experiências rítmicas e seu entendimento sobre o que é dança. (I)

LUTA

- Luta como prática corporal organizada.

- Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como prática
corporal organizada. (I)

JOGO

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos,
competitivos, populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

ESPORTE

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

3º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Noções básicas das diferentes ações gímnicas:
andar, correr, saltar, girar/rolar, equilibrar,
balançar, trepar.

- Identificar as diferentes possibilidades de ação gímnica no andar, correr, saltar,
girar/rolar, equilibrar, balançar, trepar, desafiando ações lúdicas. (S)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções
de ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (S)

LUTA

- Relação entre brincadeiras e a combinação de ações
de ataque, defesa e controle.

- Identificar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e controlar. (I)

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos,
competitivos, populares e raciocínio lógico.

- Identificar a vitória e a derrota como parte integrante dos Jogos (populares, de
salão e esportivos). (I)

GINÁSTICA

JOGO

ESPORTE

- Atividades esportivas realizadas em
equipamentos/espaços dentro da comunidade.

- Identificar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade. (I)

3º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Movimentos básicos fundamentais (ações
gímnicas): correr andar, saltar, pular, caminhar,
agachar e etc., com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.

DANÇA

- Vivências rítmicas e expressivas de acordo com
os diferentes tipos de dança.

- Identificar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando
limites pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- Jogos e as modificações corporais provocadas a
partir da sua prática.

- Identificar as modificações corporais das funções vitais, que ocorrem durante as
experiências práticas com os jogos (populares, de salão e esportivos). (I)

- Diferenças e desigualdades entre homens e
mulheres nas práticas esportivas.

- Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, a partir
das práticas esportivas coeducativas. (I)

ESPORTE

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos), que
envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

3º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (I)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções
de ritmo.

- Identificar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (I)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Identificar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer Educação, Saúde,
Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade. (I)

GINÁSTICA

ESPORTE

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Identificar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (I)

4º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações
gímnicas): correr, andar, saltar, pular, caminhar,
agachar e etc., com aparelhos, sem aparelhos e
em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos), que
envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar. (S)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes
percepções de ritmo.

- Sistematizar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas dos
ciclos festivos de Pernambuco. (S)

LUTA

- Luta como prática corporal organizada.

- Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como prática corporal
organizada. (S)

JOGO

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos,
competitivos, populares e raciocínio lógico.

- Sistematizar os conceitos de vitória e derrota como parte integrante dos jogos (populares,
de salão e esportivos). (S)

- Capacidades e habilidades físicas e motoras:
força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Sistematizar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade, velocidade) e
coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem como, a compreensão dos
principais benefícios do alongamento, do aquecimento e do relaxamento, vivenciando-os
nas referidas práticas. (S)

GINÁSTICA

ESPORTE

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

4º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- A ginástica realizada em espaços comunitários como
atividade de educação, lazer, saúde e trabalho.

- Sistematizar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a educação para e
pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de
espaços culturais existentes na comunidade. (S)

- Produção de coreografias de diferentes tipos de dança.

- Sistematizar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de dança. (S)

LUTA

- Relação entre brincadeiras e a combinação de ações
de ataque, defesa e controle.

- Sistematizar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e controlar. (S)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Sistematizar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a importância de cada um para o lazer, educação,
saúde, trabalho e exploração de espaços existentes na comunidade. (S)

GINÁSTICA

DANÇA

ESPORTE

- Atividades esportivas realizadas em
equipamentos/espaços dentro da comunidade.

- Sistematizar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade. (S)

4º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar.
(S)

DANÇA

- Vivências rítmicas e expressivas de acordo com os
diferentes tipos de danças.

- Sistematizar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança. (S)

LUTA

- Modalidades de luta, respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (S)

JOGO

- Jogos e modificações corporais provocadas a partir da
sua prática.

- Sistematizar o conhecimento sobre as modificações corporais das funções vitais,
que ocorrem durante as experiências práticas com os jogos (populares, de salão e
esportivos). (S)

- Diferenças e desigualdades entre homens e mulheres
nas práticas esportivas.

- Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, a
partir das práticas esportivas coeducativas. (S)

GINÁSTICA

ESPORTE

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

4º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

GINÁSTICA

DANÇA

LUTA

JOGO

ESPORTE

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- A ginástica realizada em espaços comunitários como
atividade de educação, lazer, saúde e trabalho.

- Sistematizar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a educação para e
pelo lazer, educação e saúde, educação e trabalho, incluindo a exploração de
espaços culturais existentes na comunidade. (S)

- Produção de coreografias de diferentes tipos de dança.

- Sistematizar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de dança. (S)

- Modalidades de luta, respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (S)

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Sistematizar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo sua importância para o lazer, educação, saúde,
trabalho e exploração de espaços existentes na comunidade. (S)

- Noções das capacidades e habilidades físicas e
motoras: força, flexibilidade, velocidade, resistência,
agilidade, ritmo, coordenação e equilíbrio.

- Sistematizar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem como
a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e do
relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (S)

5º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr, andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar.
(S)

DANÇA

- Danças folclóricas regionais: diferentes percepções de
ritmo.

- Sistematizar as danças populares e folguedos, entre outras experiências rítmicas
dos ciclos festivos de Pernambuco. (S)

- Luta como prática corporal organizada.

- Compreender a diferença entre luta e briga, reconhecendo a luta como prática
corporal organizada. (S)

- Jogos lúdicos, recreativos, cooperativos, competitivos,
populares e raciocínio lógico.

- Sistematizar os conceitos de vitória e derrota como parte integrante dos jogos
(populares, de salão e esportivos). (S)

LUTA

JOGO

ESPORTE

- Capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo,
coordenação e equilíbrio.

- Sistematizar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (S)

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

5º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

GINÁSTICA

- A ginástica realizada em espaços comunitários
como atividade de Educação, Lazer, Saúde e
Trabalho.

- Sistematizar a ginástica, estabelecendo nexos e relações com a Educação para e pelo
Lazer, Educação e Saúde, Educação e Trabalho, incluindo a exploração de espaços
culturais existentes na comunidade. (S)

DANÇA

- Produção de coreografias de diferentes tipos de
dança.

- Sistematizar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de dança. (S)

LUTA

- Relação entre brincadeiras e a combinação de
ações de ataque, defesa e controle.

- Sistematizar, através de brincadeiras, as tarefas de defender, atacar e controlar. (S)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e
mental.

- Sistematizar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer, Educação, Saúde, Trabalho
e na exploração de espaços existentes na comunidade. (S)

- Atividades esportivas realizadas em
equipamentos/espaços dentro da comunidade.

- Sistematizar atividades esportivas possíveis de serem realizadas em
equipamentos/espaços de lazer e culturais existentes na comunidade. (S)

ESPORTE

5º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- Movimentos básicos fundamentais (ações gímnicas):
correr, andar, saltar, pular, caminhar, agachar e etc.,
com aparelhos, sem aparelhos e em aparelhos.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar.
(S)

DANÇA

- Vivências rítmicas e expressivas de acordo com os
diferentes tipos de dança.

- Sistematizar valores e atitudes expressos nos diferentes tipos de dança. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (S)

- Jogos e as modificações corporais provocadas a partir
da sua prática.

- Sistematizar o conhecimento sobre as modificações corporais das funções vitais,
que ocorrem durante as experiências práticas com os jogos (populares, de salão e
esportivos). (S)

- Diferenças e desigualdades entre homens e mulheres
nas práticas esportivas.

- Discutir/refletir sobre as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, a
partir das práticas esportivas coeducativas. (S)

GINÁSTICA

JOGO

ESPORTE

CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

5º ANO – 4º BIMESTRE
Campos ou Eixos

Conteúdo

Expectativas de Aprendizagem

- A ginástica realizada em espaços comunitários como
atividade de Educação, Lazer, Saúde e Trabalho.

- Produzir sequências ginásticas com ou sem materiais (móveis, fixos e elásticos),
que envolvam as ações gímnicas trabalhadas, socializadas à comunidade escolar.
(S)

- Montagem de coreografias de diferentes tipos
de dança.

- Sistematizar sequências coreográficas, a partir dos diversos tipos de dança. (S)

LUTA

- Modalidades de luta respeitando/ superando limites
pessoais e grupais.

- Conhecer limites e possibilidades do próprio corpo e do corpo do outro, a partir de
contextos lúdicos nas modalidades de lutas. (S)

JOGO

- A importância do jogo para o bem estar físico e mental.

GINÁSTICA

DANÇA

ESPORTE

- Capacidades e habilidades físicas e motoras: força,
flexibilidade, velocidade, resistência, agilidade, ritmo,
coordenação e equilíbrio.

- Sistematizar o conhecimento dos jogos (populares, de salão e esportivos),
relacionando-os e entendendo a sua importância para o Lazer Educação, Saúde,
Trabalho e na exploração de espaços existentes na comunidade. (S)

- Sistematizar as referências sobre as atividades esportivas, que desenvolvem as
capacidades físicas condicionantes (flexibilidade, força, resistência, agilidade,
velocidade) e coordenativas (equilíbrio, lateralidade, ritmo, coordenação), bem
como, a compreensão dos principais benefícios do alongamento, do aquecimento e
do relaxamento, vivenciando-os nas referidas práticas. (S)
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