
Educação Física: Um Movimento Consentido - Quadro de habilidades
Intencionalidade Vivenciar Descobrir Interagir Consentir Assumir Elaborar Integrar Problematizar

Significação Perceber Identificar Classificar Descrever inferir Avaliar

Gesto Desempenhar Demonstrar Realizar Explorar

Intersubjetividade Reconhecer Compreender Relacionar Conviver Compartilhar

Expressão Simbolizar Representar interpretar Criar

57479
Comentário do texto
                                                                   Vivenciar Vivenciar corporalmente a maior possibilidade possível de movimentos.Vivenciar seu corpo como possibilidade de expressão.Vivenciar sua emoções e fantasias.Vivenciar diferentes formas de movimentos.Vivenciar situações que envolvem tomada de decisões.Vivenciar possibilidades de dialogo para busca de soluções.Vivenciar situações de competição e cooperação.Vivenciar situações de vitórias e derrotas.Vivenciar sensações de prazer e liberdade com seu corpo.Vivenciar situações que exige tomada de decisões compartilhada.Vivenciar sensações e alterações em seu corpo, provocada pela atividade.Vivenciar seu potencial criativo para expressar-se.Vivenciar nas atividades física a maior possibilidade de trocas.

57479
Comentário do texto
DescobrirDescobrir as possibilidades de movimento nas atividades de locomoção, manipulação e estabilização.Descobrir-se corporalmente em diferentes situações de movimento.Descobrir novas formas de movimentos, diante dos diferentes desafios.Descobrir em novos materiais, outras possibilidades de movimento.Descobrir possibilidades de contar com o apoio do outro para resolução de problemasDescobrir com o outro (outros) novas possibilidades movimento.Descobrir em contexto de jogo ou brincadeira, possibilidades de socialização.Descobrir possibilidades de socialização, cooperação, competição.Descobrir-se corporalmente em novos contextos. Descobrir as relações entre natureza interna e externa. 

57479
Comentário do texto
Interações-Interagir com os elementos de seu grupo;- Interagir com elementos dos diferentes grupos;- Interagir com diferentes espaços, materiais e conhecimentos;- Interagir com o conhecido e o desconhecido;- Interagir com o seu igual e com o seu diferente;-Interagir com os elementos de seu grupo;- Interagir com elementos dos diferentes grupos;- Interagir com diferentes espaços, materiais e conhecimentos;- Interagir com o conhecido e o desconhecido;- Interagir com o seu igual e com o seu diferente;-Interagir com os elementos de seu grupo;- Interagir com elementos dos diferentes grupos;- Interagir com diferentes espaços, materiais e conhecimentos;- Interagir com o conhecido e o desconhecido;- Interagir com o seu igual e com o seu diferente;

57479
Comentário do texto
ConsentirConsentir em realizar as atividades de forma natural.Consentir em participar das atividades individual e coletivamente.Consentir em buscar formas alternativas para responder aos desafios propostos.Consentir em colaborar com a organização dos espaços e materiais.Consentir Com as determinações estabelecidas.Consentir com os resultados, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis.Consentir em participar dos trabalhos em grupos de forma participativa.Consentir em acatar decisões tomadas coletivamente.Consentir em realizar atividades em diferentes contextos.Consentir em colaborar na construção de novas atividades.Consentir em participar de atividades cooperativas e competitivas.Consentir em agir de forma colaborativa em todas as atividades.Consentir com as regras estabelecidas.Consentir Com as adversidades.Consentir Com os oisicionamentos contrários.

57479
Comentário do texto
                             AssumirAssumir a condição de aprendiz em diferentes contextos.Assumir suas possibilidades e limitações.Assumir a responsabilidades pelo uso dos espaços e materiais.Assumir o papel de facilitador para o bom andamento das aulas.Assumir o papel de colaborador na elaboração de novas possibilidades.Assumir a postura tanto de ganhador como de perdedor.Assumir a conduta de aprendiz nas atividades práticas e teóricas.Assumir a responsabilidade no trato com os diferentes.

57479
Comentário do texto
ElaborarElaborar movimentos a partir do imaginário.Elaborar estrátégias diante dos desafios motores.Elaborar formas para facilitar a convivência.Elaborar formas de convivência colaborativa.Elaborar meios para desenvolver as tarefas com eficiência. Elaborar estratégias para o melhor resultado nas atividades cooperativas.Elaborar estratégias para o melhor resultado nas atividades competitivas.Elaborar plano de estudo para melhor compreensão do conhecimento.Elaborar estratégias para lidar com a adversidade.Elaborar planos para melhor compreensão das estratégias dos jogos coletivos.Elaborar  planos para melhor compreensão das estratégias dos jogos competitivos coletivos.

57479
Comentário do texto
                        Integrar Integrar os elementos da realidade imaginária com sua possibilidades de representação corporal. Integrar os elementos da cultura infantil ao movimento corporal. Integrar as ideias e sentimentos aos desejos de movimento. Integrar-se ao seu e aos diferentes grupos.  Integrar conhecimentos dos domínos motor, afetivo e cognitivo. Integrar-se em diferentes grupos. Integrar os conhecimentos numa  perspectiva holística, enfocando a relação entre o serhumano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar. Integrar  conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Integrar com discernimento os elementos da cultura corporal.

57479
Comentário do texto
Perceber-se corporalmente como sujeito em relação ao próprio corpo, diante das vivências práticas.Perceber as possibilidades e limites de seu corpo.Perceber distâncias (longe/Perto)Perceber espaços (amplo/restrito) Perceber tempo ( Longo/curto, Lento/rápido)Perceber os sentidos Táteis, auditivos e visuais.Perceber formas, tamanhos, texturasPerceber "o meu e o do outro".Perceber diferentes formas de brincar.Perceber as diferenças, tanto no plano motor, como afetivo e cognitivo.Perceber em seu corpo, as sensações decorrentes do esforço físico.Perceber as relações entre sua natureza interna e externa durante o esforço físico.Perceber o seu corpo e sua relação com a natureza.Perceber seu corpo como possibilidade de expressão e comunicação.

57479
Comentário do texto
                                               Identificar Identificar as diferentes partes do próprio corpo.Identificar as diferentes partes do corpo do outro.Identificar Sons Identificar cores.Identificar Rítmos.Identificar posições: frente/atras. Dentro/fora. Encima/embaixo.Identificar diferenças entre competir e cooperar.Identificar diferenças entre jogar com e jogar contra.Identificar semelhanças de diferenças entre Jogos e brincadeiras . Jogos /esportes. Exercícios físicos/atividade física.Identificar as diferenças entre esportes coletivos e individuais.Identificar as diferentes linguagens do corpo.Identificar esportes de rendimento, esportes de participação e esporte educacional.Identificar os significados sócioculturais dos jogos e esportes.Identificar alguns benefícios da atividade física para saúde.Identificar hábitos posturais adequados/inadequados e suas implicações para saúde.Identificar em seu corpo e no corpo do outro, possibilidades de expressão.Identificar-se corporalmente com as possibilidades de criação e recriação de movimentos.

57479
Comentário do texto
                                     ClassificarClassificar elementos pela forma.Classificar elementos pela cor e tamanho.Classificar elementos por semelhança.Classificar lementos por diferenças.Classificar por nível de dificuldade.Classificar as brincadeiras, Jogos e esportes, quanto ás formas de disputa.Classificar tempo livre, lazer e ócio.

57479
Comentário do texto
                                            DescreverDescrever as sensações provocadas pelas atividades físicas.Descrever as emoções ao vivenciar os desafios, tanto individual como coletivamente.Descrever as habilidades necessárias para o bom desempenho em determinadas atividades.Descrever sobre as alterações fisiológicas decorrentes do esforço físico.Descrever os efeitos da atividade física para a saúde.Descrever  a demanda energética dos exercícios.

57479
Comentário do texto
                                                          Inferir               Inferir sobre o significado dos movimentos corporal.     Inferir sobre a imprevisibilidade de jogo.

57479
Comentário do texto
Avaliar suas próprias condições motoras frente aos desafios corporal.Avaliar suas própria condições físicas conforme a demanda energética das atividades.Avaliar as condições e desempenho do grupo de acordo com a necessidade.Avaliar os espaços e materiais conforme a necessidade do trbalho.Avaliar as atividades e a forma como são desenvolvidas.Avaliar seu próprio desempenho (auto avaliação)

57479
Comentário do texto
                                 DesempenharDesempenhar as habilidades motoras Basicas, dentro dos padrões elementares e maduro. Desempenhar com proficiência os movimentos necessários à realização das atividades. Desempenhar naturalmente seus movimentos em todas atividades. Desempenhar espontaneamente os movimentos nos jogos e brincadeiras. Desempenhar criativamente seus movimentos em atividades expressivas. Desempenhar autonomamente seus movimentos nos jogos e esportes coletivos.

57479
Comentário do texto
                       DemonstrarDemonstrar os movimentos de forma espontânea.Demonstrar capacidade em realizar movimentos com as diferentes partes do corpo.Demonstrar capacidade em realizar movimentos de forma criativa.Demonstrar autonomia na realização dos movimentos.Demonstrar disponibilidade e coordenação para execução das vária possibilidades de movimento.Desmonstrar desenvoltura e autoproteção em situações arriscadas.

57479
Comentário do texto
                                                              RealizarRealizar com autonomia os movimentos naturais: andar, correr, subir, descer, rolar, balancear, equilibrar...Realizar conscientemente os movimentos nas atividades individuais e coletivas. Realizar os movimentos (gesto técnico) conforme a exigência da atividade.

57479
Comentário do texto
                                                                   Explorar Explorar Explorar novas forma de movimento.Explorar outros espaços e materiais, criando outras possibilidades de movimento.Explorar os recursos de seu próprio corpo, agindo de forma intencional e criativa.Explorar sua capacidade de movimento para agir taticamente nos jogos e esportes individuais.Explorar sua capacidade de movimento para agir taticamente nos jogos e esportes coletivos.

57479
Comentário do texto
                                                               ReconhecerReconhecer seu corpo próprio e o corpo próprio dos outros.Reconhecer-se capaz de realizar as atividades dentro de seus limites e possibilidadesReconhecer o outro como seu igual, independente de seus limites e possibilidades.Reconhecer-se corporalmente em diferentes atividades, espaço, materiais.Reconhecer sua imagem corporal em diferentes contextos. Reconhecer seu espaço e o espaço do outro em situação de adversidade. Reconhecer a vitória e a derrota como recurso de aprendizagens. Reconhecer em sua derrota, a vitória do outro.

57479
Comentário do texto
                                         CompreenderCompreender a Educação Física como espaço de relação.Compreender as atividades como as oportunidades de conhecer melhor a si mesmo e os outros. Compreender os jogos e esportes como meio de reconhecimento de seus limites e possibilidades. Compreender a importância de jogar "com" e não "contra" o colega. Compreender a importância do jogo e do esporte para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Compreender a importância do posicionamento do outro para a definição da sua imagem corporal. Compreender o valor da competição para a superação pessoal. Compreender o valor educativo dos jogos, esportes e brincadeiras.Compreender o trabalho corporal como possibilidade de conhecimento e auto conhecimento que envolve sensibilidade e imaginação.

57479
Comentário do texto
                                                       RelacionarRelacionar os aspectos objetivos e subjetivos nos jogos. Relacionar os conhecimentos de aula com a vida cotidiana.Relacionar atitudes em disputas com comportamentos na vida diária.Relacionar de forma harmônica com os materiais e colegas.Relacionar de forma cada vez mais elaborada.

57479
Comentário do texto
                                                                  ConviverConviver com os aspectos objetivos dos esportes, jogos e brincadeiras como o conhecimento, a lógica, as regras, os espaços, o tempo, o intelecto.Conviver com os aspectos subjetivos dos esportes, jogos e brincadeiras como as representações, os desejos , os afetos e o simbolismo.Conviver com os diferentes materiais e suas variadas formas de utilização.Conviver com as diferenças, sem discriminação de gênero, de raça e religião.Conviver de forma harmônica, idependente das situação de derrotas ou vitórias.Conviver com os elementos de seu grupo e dos diferentes grupos.

57479
Comentário do texto
                                       CompartilharCompartilhar conhecimento com o grupo.Compartilhar esforços para o bom andamento das atividades.Compartilhar seu tempo na construção coletiva.Compartilhar opiniões, idéias e sentimentos.Compartilhar emoções.

57479
Comentário do texto
                     SimbolizarSimbolizar seus sentimentos pelos gestos.Simbolizar pelos esforços, sua capacidade de superação.Simbolizar pelos movimentos, sua capacidade afetiva.Simbolizar pelas diferentes linguagens, oral, corporal, gráfica e plástica, suas idéias e sentimentos.Simbolizar pela via corporal, aquilo que por outros meios não seria possível.

57479
Comentário do texto
                                             RepresentarRepresentar corporalmente, os elementos de seu mundo simbólico.Representar suas emoções por meio da dança.Representar suas ideias e sentimentos pelas diferentes forma de movimento.Representar pelo movimento, a consciencia de seu próprio corpo.Representar por meio do movimento, sua autonomia e identidade corporal.Representar em suas práticas corporais, suas expectativas e anseios por relações mais tolerantes e respeito às diferenças.Representar seus desejos e crenças por meio de diferentes recursos, como dança, teatro, canto, desenho, pintura, etc.Representar por meio dos jogos, brincadeiras, danças, lutas e esportes, os elementos de seu meio social e cultural.

57479
Comentário do texto
                                                                  InterpretarInterpretar corporalmente  diferentes rítmos.Interpretar imagens e sons.Interpretar maneiras e formas.Interpretar corporalmente os  diferentes estímulos visuais e sonoros.Interpretar as manifestações da cultura infantil.Interpretar as diferentes formas de expressão do corpo.Interpretar diferentes papeis em atividades lúdicas.Interpretar a postura corporal como linguagem.Interpretar signos sociais na identidade corporal de si mesmo e dos outros.Interpretar as regras dos jogos e esportes como norma de conduta.Interpretar através das atividades, as caractrísticas e funcionamento dos elementos da natureza e fenômenos sociais.Interpretar em situações de jogo, os limites e necessidades do outro.

57479
Comentário do texto
                                                                       Criar Criar novas formas de movimento. Criar novos rítmos. Criar  Criar novos sentidos e significados para a ação corporal. Criar novos vínculos com as pessoas e com a natureza. Criar formas simbólicas que represente suas ideias e sentimentos. Criar estratégias para sua auto expressão.  Criar possibilidades de aproximação entre o virtual e o real. Criar possibilidades expressivas tanto individual como coletivamente.




