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ANO:2018/1        PERÍODO: 2º BACHARELADO 
DISCIPLINA: DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
PROFESSOR RESPONSÁVEL: M.e AUREA MARCHETTI BANDEIRA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40H   PRÁTICA:  
PRÉ-REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Planejamento e organização por meio de sequências que possam ser aplicadas nas diversas 
atividades/modalidades através de planos de aula, compreendendo a importância da postura e conduta 
profissional.  
 
OBJETIVOS GERAIS: 

• Analisar a estrutura, os componentes e a dinâmica do processo ensino-aprendizagem, observando a 
função destes no desenvolvimento didático.  

• Propiciar ao acadêmico, oportunidades de vivência e experiência, através de ações concretas de 
aprendizagem.  

• Oportunizar ao acadêmico condições para solucionar as dificuldades da prática pedagógica, discutindo 
e (re) elaborando as ações pedagógicas.     

• Ampliar as habilidades interpretativas, crítica, reflexivas e comunicativas, utilizando estratégias como 
trabalhos em pares ou grupos, atividades externas e dinâmicas de interação.   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
-Compreender o que é o que Didática, 
-Conhecer a importância de planejar-se para 
uma boa Educação Física. 

Didática: o que é, e para que serve? 
O planejamento de ensino para Educação Física: um ato 
político. 

Preparar o aluno para apresentações em 
público 

Como falar bem em conversas e apresentações. 
Aprender: uma ação interativa. 

Entender a função e importância de um 
currículo 

Currículo  

-Entender a importância de um plano de 
curso no cotidiano das atividades 
-Saber elaborar um plano de curso no final da 
disciplina. 

Planos de Curso/aprendizagem e sua aplicação  

Ser capaz de construir os objetivos.  A construção dos objetivos para aprendizagem  
Saber elaborar os conteúdos a ser ensinados Sistematização dos conteúdos para aprendizagem 
Saber construir os métodos de ensino Os métodos/ procedimentos de ensino. 
Saber construir os recursos de ensino Seleção e utilização dos recursos 
Conhecer os vários tipos de avaliação Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

 
Identificar a importância da relação professor-
aluno 

Relação professor-aluno. 

-Saber elaborar planejamento de 
aprendizagem. 
-Saber elaborar planos de aula. 

Planejamentos 

 
METODOLOGIA: 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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Aulas expositivas; 
Regências; 
Seminários; 
Discussões e comentários em reuniões e nas aulas; 
Observação, participação, planejamento e regência de aulas; 
Atividades interdisciplinares. 
 
RECURSOS 
Datashow 
Quadro 
 
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 
 
Planejamento (recreação, atletismo, natação, ginástica, bases biológicas e modalidades em que o aluno tenha 
experiência) 
Planos de aulas (recreação, atletismo, natação, ginástica, bases biológicas e modalidades em que o aluno tenha 
experiência) 
 
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 acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
1ª VA: prova teórica valendo 40 pontos 22/02; 50 pontos ( 22/03); 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; participação 10 pontos. 
 
2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (26/04), prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13h) (05/05) 
contendo questões objetivas de múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; atividades 
10 pontos dia 15/03 (construção do plano de aula) e 05/04 (correção, pelos alunos, do plano de aula) 
 
3ª VA: planejamento 30 pontos (03/05); prova teórica valendo 20 pontos (14/06) 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; Regência: 40 pontos (a partir do dia 10/05), participação 
10 pontos. 
 
OBSERVAÇÃO: 15 pontos extras serão distribuídos pela professora de acordo com atividades 
extracurriculares realizadas no dia da disciplina. 
 
 
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. 
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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: 
 
BARBOSA, C.L.A. Educação Física e Didática: um diálogo possível e necessário. Petrópolis, RJ:Vozes, 2010. 
1820. 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo, SP, Brasil: Cortez, 263 p. (Magistério-2º Grau – Série Formação do 
Professor). 18ª reimpressão, 2003. 
HAIDT, R. C. C. Curso de didática geral. 8 ed. São Paulo: Ática, 2006. 327p. 
 
Bibliografia complementar: 

 
CORDEIRO, J.  Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 189p. 
FREIRE. J. B. Educação de Corpo Inteiro. 2ª. Scipione. 
PIMENTA,S. G. Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal.4 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 255p. 
NEIRA, M.G.; NUNES, M.L.F. Educação Física, Currículo e Cultura. São Paulo: phorte, 2009. 288p. 
VEIGA,I.P.A. (org) Lições de Didática. Campinas, SP, Papirus, 2006. 
 
 
 
 
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 


