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O Ensino Fundamental está  organizado 
em 4 áreas do conhecimento.  

 

Cada área de conhecimento explicita 
seu papel na formação integral dos 
alunos do Ensino Fundamental... 

 

...e destaca particularidades para os Anos 
Iniciais e Anos Finais... 

...considerando tanto as características 
d o s  e s t u d a n t e s  q u a n t o  a s 
e s p e c i f i c i d a d e s e d e m a n d a s 
pedagóg icas dessas fases da 
escolarização.  



Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, 
cada componente  apresenta um conjunto de habilidades.  
 
Essas, estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, 
que por sua vez, são organizados em unidades temáticas.  

Nas á reas que abr igam ma is de um 
componente curricular  (Linguagens e Ciências 
H u m a n a s ) ,  t a m b é m s ã o d e f i n i d a s 
competências específicas do componente. 

Cujo desenvolvimento deve ser promovido ao 
longo dos nove anos.  
 
Essas competências explicitam como as dez 
competências gerais se expressam nessas 
áreas.  



Definem um 
arranjo dos 
objetos de 

conhecimento ao 
longo do Ensino 
Fundamental nos 

diferentes 
componentes 
curriculares 

Aprendizagens essenciais	



(EF67EF01) Experimentar e 
fruir, na escola e fora dela, 
jogos eletrônicos diversos, 
valorizando e respeitando os 
sent idos e signif icados 
a t r i b u í d o s a e l e s p o r 
diferentes grupos sociais e 
etários. 
 



•  É o componente curricular que tematiza as práticas corporais 
em suas diversas formas de codificação e significação social, 
entendidas como manifestações das possibilidades 
expressivas dos sujeitos.  
–  As	 prá5cas	 corporais	 são	 textos	 culturais	 passíveis	 de	 leitura	 e	
produção.		

•  ESSE	MODO	DE	ENTENDER	A	EFI	PERMITE	
ARTICULÁ-LA	A	ÁREA	DAS	LINGUAGENS!	



Unidades Temáticas 

•  Na BNCC, cada uma das práticas corporais compõe uma das 
seis unidades temáticas abordadas ao longo do ensino 
fundamental: 
–  Brincadeiras	e	Jogos;		Lutas;		Danças;	

–  Ginás5cas;	

–  Prá5cas	Corporais	de	Aventura;	

–  Esportes;	

Organização	por	ocorrência	social	(local)	

Organização	por	Epologia	

Organização	por	diversidade	e	caracterísEcas	

Organização	por	vertente	



•  Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto 

do trabalho pedagógico em qualquer etapa de ensino. 

•  Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento 
devem ser atendidos: 
–   elementos específicos das diferentes práticas corporais, 

–  as características dos sujeitos, 

–  e os contextos de atuação. 



Brincadeiras e Jogos 

•  Explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de 
determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e 
alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi 
combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de 
brincar em si.  



Brincadeiras e Jogos 

•  Essas práticas não possuem um conjunto estável de regras e, 
portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em 
diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados, 
constantemente, pelos diversos grupos culturais.  



Brincadeiras e Jogos 

•  É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico 
e jogo como ferramenta auxiliar de ensino.  

•  Para a BNCC, as brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser 
organizados para ser estudados em aula. 
–  Exemplo:	 jogo	 dos	 5	 passes	 com	 obje5vo	 de	 retenção	 de	 bola	 em	 algum	

esporte	cole5vo	(ferramenta	auxiliar);	

–  Exemplo	 2:	 jogo	 dos	 5	 passes	 com	 obje5vo	 de	 exploração/manipulação/
coordenação	 óculo	 manual	 de	 diferentes	 bolas	 (de	 meia,	 de	 borracha,	
handebol,	basquete…)  (conteúdo específico)!	



Esportes 

•  Caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um 
determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), 

regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por 

organizações (associações, federações e confederações esportivas)… 

•  ...as quais definem as normas de disputa e promovem o 

desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. 



Esportes 

•  As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, 
suas características formais de regulação das ações, mas 
adaptam as demais normas institucionais aos interesses 
dos participantes, às características do espaço, ao número 
de jogadores, ao material disponível etc.  
–  Em	um	 jogo	de	 dois	 contra	 dois	 em	uma	 cesta	 de	 basquetebol,	 os	
par5cipantes	 estão	 jogando	 basquetebol,	 mesmo	 não	 sendo	
obedecidos	 os	 50	 ar5gos	 que	 integram	 o	 regulamento	 oficial	 da	

modalidade.	



Esportes 

•  Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo 
de classificação baseado na lógica interna. 

•  Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas 

em categorias (07), privilegiando as ações motoras 

intrínsecas, reunindo esportes que apresentam 
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento 
de suas práticas. 

 



Esportes 

•  Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por 
comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos 
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, 
ciclismo, levantamento de peso etc.). 



Esportes 

•  Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por 
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo 
específico, estático ou em movimento, como nos seguintes 
casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc. 



Esportes 

•  Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que 
se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção 
a setores da quadra adversária.  
–  Alguns	 exemplos	 de	 esportes	 de	 rede	 são	 voleibol,	 vôlei	 de	 praia,	 tênis	 de	

campo,	tênis	de	mesa,	badminton	e	peteca.	
–  Já	os	esportes	de	parede	podem	ser	pelota	basca,	raquetebol,	squash	etc.	



Esportes 

•  Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o 
resultado da ação motora comparado é a qualidade do 
movimento segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica 
artística, nado sincronizado, patinação artística, saltos 
ornamentais etc). 



Esportes 

•  Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se caracterizam 

por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível 

(beisebol, críquete, etc.). 



Esportes 

•  Invasão ou territorial: modalidades que compararam a capacidade 
de uma equipe introduzir ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma 
meta ou setor da quadra/campo defendida pelos adversários (gol, 
cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo.  
–  Exemplos:	 futebol,	 futebol	 americano,	 hóquei	 na	 grama,	 polo	
aquáBco,	rúgbi,	etc.	



Esportes 

•  Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas 
quais o oponente deve ser subjugado, por meio de combinações de 
ações de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc). 



Lutas 

•  Disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e 
estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o 

oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa 

dirigidas ao corpo do adversário.  
–  Tradicionais	brasileiras:	capoeira,	huka-huka,	luta	marajoara,	etc.	
–  Internacionais:	judô,	aikido,	jiu-jítsu,	muay	thai,	boxe,	chinese	boxing,	esgrima,	

kendo	etc. 



•  Unidade Temática Esportes: Combate: reúne modalidades caracterizadas como 
disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, por meio de combinações de 

ações de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, taekwondo etc). 

•  Unidade Temática Lutas: Disputas corporais, nas quais os participantes empregam 
técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou 
excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa 
dirigidas ao corpo do adversário.  

–  Tradicionais	brasileiras:	capoeira,	huka-huka,	luta	marajoara,	etc.	

–  Internacionais:	judô,	aikido,	jiu-jítsu,	muay	thai,	boxe,	esgrima,		etc. 



Ginásticas 

•  3 classificações: 

–  Ginás5ca	Geral;	

–  Ginás5cas	de	Condicionamento	Físico;	

–  Ginás5cas	de	Conscien5zação	Corporal.	

Organ
ização

	por	d
iversi
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	e	car
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ísEca
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Ginástica Geral 

•  Reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador 
a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do 
corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e 
a não competitividade. 
–  exercícios	 no	 solo,	 no	 ar,	 em	 aparelhos,	 de	maneira	 individual	 ou	 cole5va,	 e	

combinam	um	conjunto	bem	variado	de	piruetas,	rolamentos,	paradas	de	mão,	
pontes,	pirâmides	humanas	etc.		

•  Integram	também	essa	práEca	os	denominados		

jogos	de	malabar	ou	malabarismo	



Ginásticas de Condicionamento Físico 

•  As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela 

exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, 

aquisição e manutenção da condição física individual ou 

modificação da composição corporal.  
–  Geralmente,	são	organizadas	em	sessões	planejadas	de	movimentos	

repe5dos	com	frequência	e	intensidade	definidas.	



Ginásticas de Conscientização Corporal 

•  Práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como 
a recorrência a posturas ou à conscientização de exercícios 
respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor 
percepção sobre o próprio corpo. 
–  Algumas	dessas	prá5cas	que	cons5tuem	esse	grupo	têm	origem	em	
prá5cas	corporais	milenares	da	cultura	oriental.	



Danças 

•  Explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por 

movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções 

específicas, muitas vezes também integradas a coreografias.  



Práticas Corporais de Aventura 

•  Expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias 
e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se 
apresentam quando o praticante interage com um ambiente 
desafiador.  

–  Na	natureza	se	caracterizam	por	explorar	as	incertezas	que	o	ambiente	^sico	
cria	 para	o	 pra5cante	 na	geração	da	 ver5gem	e	do	 risco	 controlado,	 como	em	
corrida	 orientada,	 corrida	 de	 aventura,	 corridas	 de	 mountain	 bike,	 rapel,	
Brolesa,	arborismo	etc.		

–  Já	as	prá5cas	de	aventura	urbanas	 exploram	a	 “paisagem	de	 cimento”	para	
produzir	 essas	 condições	 (ver5gem	 e	 risco	 controlado)	 durante	 a	 prá5ca	 de	
parkour,	skate,	paBns,	bike	etc.	



IMPORTANTE 

•  ALÉM DAS PRÁTICAS CORPORAIS APRESENTADAS, 
há a necessidade e a pertinência dos estudantes do País terem 
a oportunidade de experimentar práticas corporais no meio 
líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e 
seu potencial de fruição durante o lazer. 

•  Em qualquer uma das práticas corporais apresentadas, o 
CARÁTER LÚDICO deve estar presente! 



As 8 Dimensões do Conhecimento  
das Práticas Corporais 

•  Experimentação; 

•  Uso e Apropriação; 

•  Fruição; 

•  Reflexão Sobre a ação 

•  Construção de Valores; 

•  Análise: 

•  Compreensão; 

•  Protagonismo Comunitário 



Experimentação 

•  Refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela 
vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal 
na realização das mesmas.  

–  São	 conhecimentos	que	 não	 podem	 ser	 acessados	 sem	 passar	
pela	 vivência	 corporal ,	 sem	 que	 sejam	 efe5vamente	

experimentados.		



Uso e Apropriação 

•  Refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter 

condições de realizar de forma autônoma uma determinada 

prática corporal.  

–  Trata-se	do	mesmo	5po	de	conhecimento	gerado	pela	experimentação	

(saber	 fazer),	mas	 dele	 se	 diferencia	 por	possibilitar	 ao	 estudante	a	

competência	necessária	para	potencializar	o	seu	envolvimento	com	

práBcas	corporais	no	lazer	ou	para	a	saúde.		



Fruição 

•  Está vinculada com a apropriação de um conjunto de 

conhecimentos que permita ao estudante desfrutar da 

realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar 
essa e outras tantas quando realizadas por outros. 



Reflexão Sobre a Ação 

•  Conhecimentos originados na observação e análise das 

próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros.  

–  Trata-se	 de	 um	 ato	 intencional,	 orientado	 a	 formular	 e	 empregar	

estratégias	de	observação	e	análise	para:		

•  resolver	desafios	peculiares	à	práEca	realizada;	

•  aprender	novas	modalidades;		

•  adequar	 as	 práEcas	 aos	 interesses	 e	 possibilidades	 próprios	 e	
aos	das	pessoas	com	quem	comparElha	a	sua	realização. 



Construção de Valores 

•  Conhecimentos originados em discussões e vivências no 
contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam 

a aprendizagem de valores e normas voltadas ao 
exercício da cidadania em prol de uma sociedade 
democrática.  

•  A BNCC se concentra mais especificamente na construção de 

valores relativos ao respeito às diferenças e no  

    combate aos preconceitos de qualquer natureza.  



Análise 

•  Conceitos necessários para entender as características e 

funcionamento das práticas corporais (saber sobre).  

–  Essa	 dimensão	 reúne	 conhecimentos	 como	 a	 classificação	 dos	

esportes,	 os	 sistemas	 táBcos	 de	 uma	 modalidade,	 o	 efeito	 de	

determinado	 exercício	 Lsico	 no	 desenvolvimento	 de	 uma	

capacidade	Lsica,	entre	outros. 



Compreensão 

•  Associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da 

dimensão anterior, refere-se ao esclarecimento do processo de 

inserção das práticas corporais no contexto sociocultural, 

reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar das 

práticas corporais no mundo.  

–  Por	 exemplo,	 pelo	 estudo	 dos	 moBvos	 pelos	 quais	 os	 esportes	

praBcados	 por	 homens	 têm	 uma	 visibilidade	 e	 um	 tratamento	

midiáBco	diferente	dos	esportes	praBcados	por	mulheres.	



Protagonismo Comunitário 

•  Contempla a reflexão sobre as possibilidades que eles e a 

comunidade têm (ou não) de acessar uma determinada prática 

no lugar em que moram, os recursos disponíveis (públicos e 

privados) para tal, bem como as iniciativas que se dirigem para 

ambientes além da sala de aula.  



Importante  

•  NÃO HÁ HIERARQUIA ENTRE AS DIMENSÕES; 

•  É importante que cada dimensão seja sempre abordada de 

modo integrado com as outras, levando-se em conta sua 

natureza vivencial, experiencial e subjetiva. 



COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS  
DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA  
O ENSINO FUNDAMENTAL  
(11) 

Gerais	da	
BNCC	

Das	
Linguagens	

Da	EFI	



Lembrando	que	COMPETÊNCIA	É:	 

•  Todo conhecimento mobilizado, 

operado e aplicado em situação.	



•  1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus 
vínculos com a organização da vida coletiva e individual. 

•  2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar 
as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais. 



•  3. Considerar as práticas corporais como fonte 
de legitimação de acordos e condutas sociais, 
e sua representação simbólica como forma de 
expressão dos sentidos, das emoções e das 
experiências do ser humano na vida social. 

•  4. Refletir, criticamente, sobre as relações 
entre a realização das práticas corporais e os 
processos de saúde/doença, inclusive no 
contexto das atividades laborais. 



•  5. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, 
beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos 
disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e 
preconceituosas. 

•  6. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender 
seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação 
às práticas corporais e aos seus participantes. 



•  7. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos às 
diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas 
participam. 

•  8. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da 
identidade cultural dos povos e grupos. 

•  9. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para 
potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes 
de sociabilidade e a promoção da saúde. 



•  10. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do 
cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no 
contexto comunitário. 

•  11. Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes brincadeiras, jogos, 
danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, 
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 



OBJETOS DE CONHECIMENTO 






