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    Objetivo da Carta de Princípios 

    Colaborar para que o ensino da Educação Física contemple os 
princípios e concepções da formação integrada prevista nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e no Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio Integrada ao Ensino Médio.

        Dos Planos de Unidade Didática

    O Plano de Unidade Didática se refere ao planejamento da 
disciplina para determinado período, tendo como finalidade apresentar 
uma previsão do trabalho pedagógico a ser realizado e devendo conter 
objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação.
        Para a concretização dos princípios sugeridos como norteadores da 
formação integrada ao Ensino Médio com a colaboração da Educação 
Física, faz-se necessário que os Planos de Unidade Didática sejam 
construídos pelos docentes de maneira coletiva, participativa e 
democrática, sob a ótica dos princípios apresentados.

    Do conteúdo programático

          Em relação ao conteúdo programático abordado no Ensino Médio 
Integrado, devem ser considerados todos os conteúdos da Educação 
Física: esportes, jogos, lutas, danças, ginásticas e conhecimentos sobre o 
corpo. Ressalta-se a importância do acesso e da vivência dos alunos com 
as diversas práticas corporais, levando-os a reconhecê-las como parte 
da construção humana. Orienta-se que sejam realizadas inter-relações 
entre os conteúdos da Educação Física, outras disciplinas e temáticas 
abrangentesabrangentes ligadas ao mundo do trabalho e ao contexto social, 
econômico e político, objetivando a abordagem interdisciplinar. 



    Dos objetivos do ensino

    Que os objetivos estabelecidos possam se ocupar do que se 
pretende alcançar ao final da intervenção pedagógica, em relação à 
aprendizagem do aluno, numa perspectiva de formação que englobe os 
aspectos físicos, cognitivos, afetivos, políticos e sociais.

    Das metodologias de ensino

        Que as metodologias adotadas possam privilegiar a relação entre 
teoria e prática no tratamento dos conteúdos, considerando a 
concepção de aluno ativo e participante. Deve ser privilegiada a 
abordagem interdisciplinar das temáticas trabalhadas, em consonância 
com as orientações propostas nesta Carta de Princípios.

    Da avaliação

        Que a avaliação da aprendizagem na disciplina possa ser efetivada 
de maneira diagnóstica, formativa e somativa e utilizando diversos 
instrumentos. Pretende-se que os subsídios fornecidos pela avaliação 
conduzam o processo de ensino-aprendizagem na Educação Física, de 
maneira a atender o sujeito em suas múltiplas dimensões.

    Princípios para o ensino da Educação Física no     
    Ensino Médio Integrado

I-I- Inter-relação, dentro das possibilidades, entre os conteúdos da 
Educação Física e a área técnica do curso, tendo em vista a formação 
integral do aluno.
II- As práticas corporais como manifestação das necessidades humanas 
no decurso histórico, relacionando-as ao trabalho como forma de intervir 
sobre a natureza tendo em vista a sobrevivência.



III- Relação entre as expressões da cultura corporal e a possibilidade de 
exploração delas nas conjunturas econômicas, políticas e sociais.
IV- A ciência como sistematização do conhecimento e suas contribuições 
para as manifestações corporais nos âmbitos da educação, do lazer, do 
rendimento físico e da qualidade de vida.
V-V- A tecnologia enquanto relação entre conhecimento e produção 
humana, com ênfase nos avanços que influenciam o aprimoramento das 
práticas corporais.
VI- As expressões da cultura corporal como elementos da cultura, que é 
entendida como o espaço dos símbolos e significados dos grupos 
humanos. 
VII-VII- Incentivo à pesquisa como princípio educativo na produção do 
conhecimento, nos diferentes conteúdos da Educação Física, articulando 
os conhecimentos da disciplina com a área de atuação profissional.
VIII- Inter-relação entre os conhecimentos da Educação Física e a prática 
social nos diferentes tempos da história, com destaque para a concepção 
de homem em cada período.
IX-IX- Abordagem teórica e prática dos elementos da cultura corporal nas 
ações pedagógicas.
X- Interdisciplinaridade na abordagem dos conteúdos da Educação 
Física, tendo como objetivo atenuar a fragmentação do saber.
XI- Contextualização dos conhecimentos da Educação Física, 
favorecendo a relação entre a teoria e a aplicabilidade deles nas 
relações sociais e econômicas.
XII-XII- Valorização dos elementos corporais como oportunidade de 
reconhecimento dos sujeitos e de suas diversidades: pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. 
XIII- Valorização das identidades de gênero e étnico-raciais; de povos 
indígenas, quilombolas e populações do campo; bem como das 
manifestações corporais advindas desses grupos sociais.
XIV-XIV- Relação entre os saberes específicos da Educação Física e as 
demais áreas do conhecimento nos diferentes contextos sociais.
XV- Articulação dos conhecimentos da Educação Física na perspectiva 
da promoção da saúde, do autocuidado e do empoderamento corporal 
na relação entre corpo e trabalho.






