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ANO: 2018/1        PERÍODO:  5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ATIVIDADE FÍSICA PARA TERCEIRA IDADE 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Dra. DEISE APARECIDA DE ALMEIDA PIRES OLIVEIRA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80h  TEÓRICA: 60h    PRÁTICA:  20h 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
 Conceituação do processo de envelhecimento, suas alterações morfofuncionais e fisiológicas. Avaliação 
física do idoso com o planejamento do treinamento de força e da capacidade aeróbia. 
 
 
OBJETIVO GERAL: 
 Estimular o interesse dos alunos para uma visão mais ampla sobre o envelhecimento e suas 
consequências sociais e econômicas. Ampliar as habilidades para avaliação física do idoso. Contextualizar as 
modificações fisiológicas e sistêmicas tais como, as osteomioarticulares. Analisar, selecionar e organizar 
atividades funcionais e neuromotoras adequadas aos objetivos a serem atingidos pelo idoso. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Compreender os Conceitos de 
envelhecimento 

Conceitos do Envelhecimento: biopsicossocial comum do 
envelhecimento. 

Entender a Epidemiologia do 
envelhecimento 

Transição demográfica e epidemiológica e teorias do envelhecimento 

Identificar o Envelhecimento no 
Brasil 

As projeções e consequências do envelhecimento no impacto social e 
econômico no Brasil. 

Classificar as alterações 
morfofuncionais e fisiológicas na 
senescência 

As principais mudanças ocorridas no organismo em função do processo 
do envelhecimento. Analisar as alterações no sistema osteomioarticular 
decorrente do processo de envelhecimento: sarcopenia, osteoporose e 
osteoartrite.  

Analisar a Avaliação Física do 
Idoso 

Utilização da anamnese e testes aplicados a terceira idade para 
organizar e aplicar os testes nos idosos. 

Avaliar a prática como componente 
curricular 

Testes em idosos sobre os componentes neuromusculares, funcionais, 
equilíbrio e cognitivos, por meio de testes e questionários específicos 
para terceira idade.  

 
 
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. 

 
 

RECURSOS: 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Avenida Universitária Km 3,5 – CEP: 75 070.290 – Anápolis–GO 

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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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: (100 pontos) Prova Teórica valendo 60 Pontos (Data da Prova = 21/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. Dia 07/03: os alunos terão atividade “Simulação 
de idosos com limitações funcionais”, com material suplementar de Kikuchi, EH et al. 2014 (20 pontos). Dia 
20/03, aplicação de estudo dirigido em dupla ocorrendo em sala de aula, distribuídos (20 Pontos).   
 
 2ª VA: (100 pontos) Prova Teórica valendo 40 Pontos (Data do PROVÃO = 05/maio - Sábado as 13:00h) 
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. Dia 18/04 Testes de capacidade 
funcional - prática entre acadêmicos: Mobilidade e equilíbrio (10 Pontos); dia 02/05: Prática entre 
acadêmicos  Testes de capacidade funcional prática entre acadêmicos GDLAM e Rickli Jones (10 Pontos). Dia 
08/05 TURMA A e 09/05 TURMA B, Prova Prática com Idosos (20 Pontos), A prova prática ocorrerá com idosos 
convidados  pelos alunos a fim de realizar os testes de capacidade funcional. Dia 16/05 – (20 Pontos) Entrega 
dos resultados dos idosos obtidos através de avaliações da capacidade funcional, frequência e participação dos 
alunos. 
 
 3ª VA: (100 pontos) Prova Teórica valendo 35 Pontos (Data da Prova = 20/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.  Dia 06/06: atividade entre acadêmicos “Atividade 
psicomotora para idosos” (10 pontos). Dia 12/06: Prática de Reeducação sensório motora (RSM) - 
propriocepção - utilizando a aula de propriocepção como base, os alunos deverão trazer idosos que tenham 
histórico de quedas no último ano TURMA A e 13/06 TURMA B (25 pontos). Dia 26/06 os alunos deverão 
apresentar em power point os resultados das classificações de AVDs e capacidade funcional dos idosos e fazer 
uma análise de estratégias de risco e prognóstico do idoso, (30 pts). 
 

 
 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.  
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ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 
PROF. DRA. DEISE A. A. PIRES OLIVEIRA 

 
 
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 


