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ANO:2018-1     PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO MOTOR 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Ms. HENRIQUE LIMA RIBEIRO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA: 0 HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo do Crescimento e Desenvolvimento Motor como ponto de referência nas áreas de estudo, análise do 
crescimento normal do ser humano  
OBJETIVO GERAIS: 

� Aplicar dos estudos de Crescimento e Desenvolvimento Motor e Humano em situações de ensino. 
� Oferecer aos alunos subsídios teóricos e práticos baseados no estudo do Crescimento e 

Desenvolvimento e a partir daí possibilitar um campo de conhecimento que o autorize a uma prática 
segura nos diversos campos do profissional de Educação Física. 

� Utilizar os conhecimentos de Crescimento e Desenvolvimento Motor e Humano como condição para 
aumentar a eficiência do processo de ensino e aprendizagem na Educação Física. 

� Identificar as fontes bibliográficas sobre Crescimento e Desenvolvimento para o desenvolvimento de um 
processo de atualização profissional permanente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Definir termos do crescimento físico à 
maturação biológica. 
Apresentar a classificação da idade 
cronológica ao longo da vida e demonstrar as 
várias formas de análise que são usadas no 
estudo do desenvolvimento motor. 

Desenvolvimento Motor como sub-área de estudo do 
movimento humano e da Educação Física. Compreendendo o 
Desenvolvimento Motor: uma visão geral. 

Identificar os fatores genéticos e ambientais 
que influenciam o crescimento e a maturação 
biológica. 
Discutir os efeitos da privação ambiental e os 
efeitos do enriquecimento no 
desenvolvimento motor durante o 
crescimento. 
Definir e discutir os conceitos de períodos 
essenciais e sensíveis, habilidades 
filogenéticas e ontogenéticas 

Fatores que afetam o desenvolvimento motor. 
 

Demonstrar compreensão das alterações 
neurais, fisiológicas e as perspectivas 
cognitivas no decorrer da vida. 
Descrever as fases do desenvolvimento 
motor e apresentar os estágios destas fases 
de acordo com a proposta da Ampulheta de 
Gallahue, com os respectivos estágios de 
desenvolvimento motor. 

Desenvolvimento Motor: um modelo teórico. Ampulheta de 
Gallahue. 

Descrever a influência do exercício maternal Primeira Infância: Fatores Pré-natais que interferem no 
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na gravidez sobre o desenvolvimento fetal e a 
nutrição maternal. 
Demonstrar conhecimento dos fatores do 
processo de nascimento que possam afetar o 
desenvolvimento motor. 

desenvolvimento e Crescimento pré-natal e infantil. 

Descrever e interpretar os gráficos de curva 
normal, deslocamento e velocidade na 
infância x curva de crescimento. 
Listar características cognitivas, afetivas e de 
desenvolvimento motor típicas da criança de 
2 a 6 anos e de 6 a 10 anos. 
Listar as consequências de autoconceito 
negativo e descrever os problemas 
associados a esta avaliação. 

Infância: Crescimento e Desenvolvimento perceptivo motor e 
autoconceito na infância. 

Descrever variações na maturidade biológica 
particulares aos sexos e entre eles.  
Analisar fatores associados ao aparecimento 
da puberdade e maturidade reprodutiva. 
Listar e descrever como os estágios de 
maturação sexual são usados como técnica 
de avaliação de maturidade. 

Adolescência: Crescimento do adolescente, Puberdade. 
 
 
Adolescência e maturidade reprodutiva 

 
METODOLOGIA: 
 
Aulas Expositivas e Aulas Práticas.  

Trabalhos e Leitura de Materiais Científicos.  

Recursos Audiovisuais.  

Metodologias Ativas: Observação, Participação, Planejamento e Regência de Aulas em Laboratórios Didáticos. 
 
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. 
 
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 
 
Padrão do movimento normal e alterado (cinesiologia) 
Avaliação da psicologia dos esporte em relação a capacidade de concentração tipos de pensamentos e 
motivação.  
 
AVALIAÇÃO: 
 

� Primeira Verificação de Aprendizagem: 30 pontos Trabalhos 09-03 ; 70 pontos 16-03  

� Segunda Verificação de Aprendizagem: 40 pontos 11-05 PROVÃO 40 pontos 05-05/ atividade 20 
pontos 04-05 

� Terceira Verificação de Aprendizagem: 30 pontos Trabalhos 08-06; 70 pontos 15-06 
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Obs: Os conteúdos são CUMULATIVOS por VA 
 
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. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o desenvolvimento motor:  bebês, crianças, 
adolescentes e adultos. 7 ed. São Paulo-SP: Phorte,  2013.  
GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elisabete Ribeiro Pinto. Crescimento, composição corporal e 
desempenho motor de crianças e adolescentes. São Paulo-SP: CLR Balieir, 2002. 
HAYWOOD, K. M., GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. 3a ed. Porto Alegre-RS: Artmed, 
2004. 
 
Bibliografia complementar: 

 
BORGES, Célio José. Educação Física para o Pré-Escolar. 5ª ed. Rio de Janeiro-RJ: Sprint. 2002. 
ECKERT, H. Desenvolvimento motor. 3a ed. São Paulo-SP: Manole, 1993. 
PAYNE, V. G.; ISAACS, L.D. Desenvolvimento motor humano: uma abordagem vitalicia. Rio de Janeiro-RJ: 
Guanabara Koogan, 2007. 
TANI, Go. Comportamento motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro-RJ: Guanabara Koogan, 
2005. 
TANI, Go; MANOEL, E. J.; KOKUBUN, E.; PROENÇA, J. E. Educação física escolar: fundamentos de uma 
abordagem desenvolvimentista. São Paulo-SP: EPU-EDUSP, 1988. 
 
 
 
 
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 


