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ANO: 2018/1        PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ATIVIDADE FÍSICA LABORAL 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. FÁBIO SANTANA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40h  TEÓRICA: 40h    PRÁTICA:  h 
PRÉ REQUISITO:  
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
 Subsidiar a aplicação e desenvolvimento de Programas de Promoção da Saúde do Trabalhador, que 
venham contribuir para sua qualificação profissional e aperfeiçoamento técnico didático, possibilitando sua 
atuação no ambiente empresarial. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 Oferecer aos profissionais de Educação Física, conhecimentos teóricos, práticos e científicos relevantes 
para a criação, aplicação e desenvolvimento de um Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador. 
Apresentar conceitos e técnicas administrativas que serão utilizadas na elaboração de programas de Ginástica 
Laboral. Informar os acadêmicos sobre as mais modernas descobertas referentes a atividade laboral. Elaborar e 
entender as fases para o desenvolvimento dos programas de Ginástica Laboral. Ampliar as habilidades 
comunicativas e organizacionais. Desenvolver a capacidade de execução de Programas de Qualidade de Vida. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Proporcionar ao acadêmico uma noção 
do processo da Revolução Industrial e 
suas consequências no trabalhador 

Revolução Industrial: processos históricos e atualidade. Introdução à Ginástica 
Laboral - GL. Conceitos e intervenções. História da GL. Formas de intervenção 
para a promoção da saúde e prevenção do trabalhador 

Apresentar diferentes formas de 
aplicação da GL e suas respectivas 
classificações 

Classificação da GL: Preparatória, Compensatória, Recreativa, Relaxamento. 
Elaboração de aulas para GL 

Elaborar Projetos para Ginástica 
Laboral 

Nortear o acadêmico quanto ao universo de possibilidades de Projetos de 
Intervenção. Elaboração de projetos x grade financeira. Capacitar o acadêmico 
para que entenda a relação da GL com a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Apresentar as principais patologias que 
comprometem o indivíduo no ambiente 
de trabalho e formas de intervenção 

Patologias Ocupacionais associadas ao trabalho. Relação do homem com o 
ambiente de trabalho - Posto de Trabalho 

Conhecer os processos de Avaliação e 
Padrões Ergonômicos. Programa de 
Promoção da Saúde do Trabalhador 

Eventos que buscam a promoção da saúde do trabalhador e sua prevenção 
através de avaliações específicas. As principais Normas de Regulamentação 
que envolve a saúde do trabalhador e sua utilização para implantação da GL e 
processos Ergonômicos 

Implantação da CIPA e SIPAT 
Nortear o acadêmico sobre os profissionais envolvidos na CIPA e SIPAT, e 
qual sua função no processo empresarial para a promoção da saúde do 
trabalhador 

 
METODOLOGIA: 

  
Aulas Expositivas e Aulas Práticas. Trabalhos e Leitura de Materiais Científicos. Recursos Audiovisuais. 

Metodologias Ativas: Participação em grupos que propiciam a aprendizagem e a reflexão individual e coletiva dos 
conteúdos abordados, tendo o professor como orientador do processo. 
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RECURSOS: 
Sempre que necessário serão utilizados meios técnicos audiovisuais como: Data show, DVD-TV. 

Laboratório e material impresso, artigos científicos. Biblioteca Central e outros recursos que se fizerem 
necessários. 

 
AVALIAÇÃO: 
 A Avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VA's assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: Prova Teórica valendo 60 Pontos (Data da Prova = 15/Março) com questões objetivas de múltipla 
escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria 
ministrada até o dia que antecede a prova. E 10 Pontos obtidos através de atividade individual – Questionário 
Diagnóstico e Prognóstico no dia 22/02. Além de 30 Pontos obtidos através de Prova Prática a ser realizada no 
dia 08 de Março. 
 
 2ª VA: Prova Teórica valendo 40 Pontos (Data do PROVÃO = 05/Maio - Sábado às 13:00h) com questões 
objetivas de múltipla escolha. E 30 Pontos obtidos através da Primeira Etapa do Projeto de Ginástica Laboral a 
ser entregue no dia 12/04. Além de 30 Pontos provenientes de aplicação de Verificação de Aprendizagem - 
Prova Teórica a ser realizada no dia 19 de Abril. 
 
 3ª VA: Prova Teórica valendo 50 Pontos (Data da Prova = 14/Junho) com questões objetivas de múltipla 
escolha e/ou questões discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria 
ministrada até o dia que antecede a prova. Atividade Complementar: Projeto de Intervenção - Versão Final no 
Dia 17/05 - 30 Pontos. Além de 20 Pontos dia 21/06 – na realização da SIPAT, obtidos através de avaliações em 
sala de aula, tais como, atividades individuais, duplas ou em grupos, atividades práticas, frequência e 
participação. 

 
 A MÉDIA DO SEMESTRE será obtida através da soma e divisão das médias anteriores da cada VA, 
tendo que atingir o valor mínimo para aprovação, NOTA 60. IMPORTANTE: o aluno poderá solicitar avaliação 
substitutiva apenas da Prova Bimestral devendo respeitar a data estabelecida e apresentada no Plano, não 
sendo possível fazer o mesmo procedimento nas demais avaliações: atividades diárias e eventos. É importante 
destacar que os conteúdos são CUMULATIVOS por VA. 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA - Datas: 1ª VA em 07/04; 2ª VA em 19/05 e 3ª VA em 30/06: 
 O acadêmico que por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa (Primeira, Segunda ou Terceira VA), 
poderá requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de Três Dias Úteis 
da realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados Motivos Justos: Doenças Infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; 
Limitação Temporária da Capacidade Física por Doença ou Acidente, comprovada por atestado médico; 
Convocação para Manobra Militar; Licença Maternidade; Morte de um Familiar de Primeiro Grau; Participação 
em Jornadas ou Congressos da Área de Formação, comprovada por certificado; Participação em Projeto de 
Extensão da Instituição; e Atletas Representando a Instituição ou Município/Estado/País.  
 
REVISÃO DE NOTAS:  
  Será permitida a Revisão de Nota ao aluno que a solicitar no prazo de Três Dias Úteis após a divulgação 
da Nota. A solicitação de Revisão da Nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
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4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR: 
 Desenvolvimento de Projeto de Intervenção junto a empresas do setor comercial e industrial. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1- CAÑETE, I. Humanização, desafio da empresa moderna: a ginástica laboral como um caminho. 2. ed., São Paulo: 
Ícone, 2001. 
2- FIGUEIREDO, Fabiana; MONTALVÃO Claudia. Ginástica Laboral e Ergonomia. São Paulo; Sprint, 2005. 
3- LIMA, Valquíria. Ginástica Laboral – Atividade Física no ambiente de trabalho. 3ª Ed. São Paulo; Phorte, 2007. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
1- LIMA, Deise Guadalupe de. Ginástica Laboral: Custos e Orçamentos na Implantação e implementação de programas. 
Fontoura, 2004. 
2- LIMA, Deise Guadalupe de. Ginástica Laboral: Metodologia de implantação de programas com abordagem 
Ergonômica. Fontoura, 2004. 
3- MENDES, R. A.; LEITE, N. Ginástica Laboral: princípios e aplicações práticas. São Paulo: Manole. 2004.  
4- OLIVEIRA, J.R.G. A prática da ginástica laboral. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 
5- POLITO, E.: Ginástica Laboral, teoria e prática.São Paulo: Sprint. 2002. 

 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 
               PROF. ME. FÁBIO SANTANA 

 
 
DATA:_____/_____  /_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 
Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 

Diretor do Curso de Educação Física 
 


