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ANO: 2018/1        PERÍODO: 8º BACHARELADO 
DISCIPLINA: ATIVIDADES DISCENTES: INDIVIDUAIS E GRUPO I 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS:MS. Grassyara Pinho Tolentino 
 CARGA HORÁRIA TOTAL:  120h  TEÓRICA: 40 h   PRÁTICA: 80h 
PRÉ REQUISITO: 

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Visa à experiência prática, através de apresentação de seminários, debates, mesa redonda, aulas práticas, sobre 
temáticas relacionadas às disciplinas do curso. 
 
OBJETIVO GERAL: 
 
Atendendo ao disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Educação Física, o Projeto 
Pedagógico do Curso de Educação Física da UniEVANGÉLICA espera formar um profissional Bacharel em 
Educação Física que apresente domínio do conhecimento da área de formação, reconhecendo-a como área 
interdisciplinar, constituída a partir de conhecimentos teóricos e científicos do campo das ciências da saúde e 
humanas, não hierarquizados entre si.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Favorecer o entendimento e a utilização de 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem na 
área de Educação Física e saúde. 

Envolvimento com técnicas ativas de aprendizagem, 
Apresentação e desenvolvimento das atividades 
participativas 
 

Vivenciar experiências em atividades e conteúdos 
das disciplinas oferecidas durante o curso, 
visando o aprimoramento da teoria e prática das 
disciplinas.   

Participação de banca avaliativa de apresentação teórica, 
palestra, mesa-redonda, debate, etc 

Fixar os conteúdos para um melhor 
aproveitamento e aplicação práticas das 
habilidades adquiridas ao longo do curso. 
 

Desenvolvimento e participção de apresentação teórica, 
palestra, mesa-redonda, debate sobre esportes, jogos e 
recreação, dança e ginástica, fisiologia, biologa, 
bioquimica e demais conhecimentos da cultura corporal 
de movimento 

Atividades práticas favorecendo o 
desenvolvolvimento do aluno em diferentes áreas 
de atuação, dentro de situações reais, de forma 
que o aluno possa conhecer, compreender e 
aplicar na realidade escolhida, a união da teoria 
com a prática 

Desenvolvimento e participção de atividade prática, 
palestra, mesa-redonda, debate sobre esportes, jogos e 
recreação, dança e ginástica, fisiologia, biologa, 
bioquimica e demais conhecimentos da cultura corporal 
de movimento. 

 
 
METODOLOGIA: 

 
Aulas práticas-participativas; 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 



2 
 

Discussões em sala (embasada em artigos) 
Estudo dirigido 
Pesquisa 
Seminários 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais; 

 
 
RECURSOS 
 
Data-show; 
Apostila, livros, artigos; 
Material esportivo e recreativo. 

 
AVALIAÇÃO: 
 
 A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso 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 VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: Participação – 20 pontos – até 30/03 – por sorteio 
           Apresentação do trabalho – 50 pontos – até 30/03 – por sorteio 

Avaliação escrita – 30 pontos – 23/03 
 
  
 2ª VA: Provão – 40 pontos – 05/05  
            Apresentação do trabalho – 40 pontos – até 18/05– por sorteio 
            Participação – 20 pontos – até 18/05– por sorteio 
              
 
 3ª VA: Apresentação do trabalho – 40 pontos – até 14/06 – por sorteio 
           Avaliação prática (participação) – 20 pontos – até 14/06 – por sorteio 
           Avaliação escrita- 14/06 – 40 pontos . 
  

 
Durante a avaliação teórica um grupo irá desenvolver um tema e outro grupo irá avaliar a forma de  

apresentação, clareza, originalidade e coerência do conteúdo teórico. Deverá ser elaborada uma apresentação, 
ou dinâmica ou método criativo de estudo e aidna encaminhado um documento por escrito à mesa avaliadora no 
dia da apresentação. 

A avaliação escrita será realizada com questões abertas e fechadas, elaboradas pelos alunos e 
selecioandas pelo professor, abordando os conteúdos vistos anteriormente. Cada grupo deverá elaborar 10 
questões sendo: 5 contendo imagens, 2 de completar 1 de V ou F e 3 para identificar a resposta falsa. As 
questões deverão ser entregues no dia da apresentação oral formato digital e impresso. 

Os pontos de participação serão conferidos em sua integralidade aos alunos que contribuírem de forma 
criativa durante às aulas, demonstrarem conhecimento sobre os textos e leituras recomendados, participarem 
ativamente e assertivamente dos debates, atividades práticas e trabalhos em grupo, e colaborarem com o 
andamento das aulas (não conversar, não utilizar celular, buscar de afastar de grupos de conversa, respeitar 
colegas e a professora, além de cumprir os trabalhos solicitados.  
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Os alunos que não comparecerem devidamente preparados (material didático, aula em meio-digital, texto 
elaborado, etc), ou que não estiverem vestidos ou equipados adequadamente para as práticas não poderão 
tomar parte das atividades e não serão avaliados posteriormente. Será conferida nota zero à atividade. 
 
 
Obs 1: QUALQUER CÓPIA DA INTERNET OU DOS COLEGAS O TRABALHO SERÁ ANULADO E SERÁ 
LANÇADA A NOTA ZERO.  
 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, 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. 
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 INTERDISIPLINAR: Projeto de Dança 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
1. MACHADO, A . Neuroanatomia funcional. São Paulo. Ed. Atheneu, 2ª edição, 1993. 

2. LENT, Roberto. Cem bilhões de Neurônios: Conceitos Fundamentais de Neurociência. São Paulo, Ed. 

Atheneu, 2001. 

3. BUSSAB, W. de O. & MORETTIN, P.A. Estatística Básica. Ed. Saraiva. 5ª ed. 2003. 526 p. 

4. DOWNING, D.  & CLARCK, J. Estatística Aplicada. 2ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva. 2002. 351 p. 

5. DARIDO, S. C. Educação Física na Escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

87 p. 
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6. CATTEAU, Raymond. O Ensino da natação, 3. ed. São Paulo, SP, Brasil-. Manole, 1990. 381 p. Tradução 

de: Uenseigenement de Ia natation.   

7. CAPOEIRA, Nestor. Capoeira: pequeno manual do jogador . 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 238 p. 

il.ISBN 85-01-04879-8. 

8. MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo Handebol. (Vídeo). Ed. Sprint, Rio de Janeiro -RJ. 

9. HEYWARD,, Vivian H.; STOLARCZYK, Lisa M.. Avaliação da composição corporal aplicada. Ed. Manole, 

2000.  

10. PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Atlas. 2007. (001.89/M433m). 
 
Bibliografia complementar: 
 
1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Jul/ 2001(Trabalhos Acadêmicos); NBR 

10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6028, Maio/ 1990 

(Resumos); NBR 6022, Ago/1994 (Artigos Científicos);.  

2. ECO, H. Como se faz uma Tese. 18 ed.  São Paulo: Perspectiva. 2003. (001.84/E19c/15.ed) 

3. GONÇALVES, H. A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp. 2005. 

(001.89/M433m) 

4. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. Rev e Amp. São Paulo; Cortez, 
2000, 278 p. (001.89/S498m/12.ed) 
 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
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 
 


