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ANO: 2017/2        PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: GRASSYARA TOLENTINO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS   PRÁTICA: 0HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
 

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

EMENTA: Estudo da Educação física em diferentes épocas e sociedades, a fim de compreender a real função 
da educação física no contexto histórico. 
 
 
OBJETIVO GERAL: 
Auxiliar o aluno a compreender a realidade da Educação em uma perspectiva histórica, fazendo com que o 
mesmo reflita sobre o real valor do profissional da Educação Física. Entender as transformações históricas, 
filosóficas e sociológicas da Educação Física. Compreender a influência européia na origem da Educação Física 
no Brasil. Identificar e compreender as diferenças das Tendências Históricas da Educação Física brasileira. 
Entender o processo de Regulamentação do profissional de Educação Física. Ampliar as habilidades 
interpretativas, críticas, reflexivas e comunicativas, utilizando estratégias como trabalhos em pares ou grupos, 
atividades externas e dinâmicas de interação. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Identificar a Origem da 
Educação Física 

O processo que originou a Educação Física e seus principais aspectos 
históricos. Aplicar os diversos conceitos da Educação Física no contexto 
formal e não formal. Contexto histórico na Grécia e os Jogos Olímpicos 

Conhecer a ginástica na Idade 
Média ao período do 
Renascimento 

O surgimento da ginástica: Educação Física na Grécia e Roma. Os 
símbolos que marcaram a história da Educação Física 

Classificar a Educação Física 
na Europa 

O contexto histórico da Educação Física na França, Alemanha e 
Inglaterra. Tendências e implicações da Educação Física no Brasil 

Conceituar a Educação Física 
no Brasil e as Tendências 
Históricas 

O surgimento e história da Educação Física no Brasil e as Tendências 
Higienista, Militarista, Pedagogista. Demais tendências e suas influências 
no contexto histórico da Educação Física 

Conhecer o histórico da 
Educação Física na prática 
profissional 

Manifesto Mundial, Esportes e Perspectivas para o século XXI. Formas 
de atuação na Educação Física e Atividades Lúdicas. O Lazer, 
Motricidade, Performance, Saúde, Desenvolvimento Humano e Social 

Relacionar a Educação Física e 
a Sociedade 

A relação da Educação Física com Esporte, Educação Física Escolar, 
Diversidade Humana e Meio Ambiente 

Avaliar o processo da Educação 
Física no Treinamento Esportivo 

Educação Física e Treinamento Esportivo: Iniciação ao Alto Rendimento. 
Seleção de Talentos: Avaliação, Diagnóstico e Promoção 

Conhecer o Processo de 
Regulamentação do Profissional  

Sistema CONFEF e CREF. Legislação e Regulamentação 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 
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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: 
 
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: Avaliação escrita – 28/03– 40 pontos 
            Leitura resumo artigos e participação – 30 pontos (28/02 até 28/03) 
           Trabalho histórico criativo (vídeo - movimentos ginásticos) – postado até 16/03- 30 pontos 
  
 2ª VA: Provão – 05/05 - 40 pontos  
           Exposição Histórica – 09/05- 40 pontos 
                Leitura resumo artigos e participação – 20 pontos (seminários –04/04 até 16/05) 
  
 
 3ª VA: Avaliação escrita –20/06-  30 pontos 

Ciclo de Debates – Possibilidades Profissionais de uma atuação Interdisciplinar – 23/05 até 13/06 - 
30 pontos 
Palestra de encerramento: 13/06- 20 pontos 

 
No Trabalho histórico criativo os alunos deverão fazer um texto educativo de pelo menos 2 paginas sobre 

as tendências pedagógicas da Educação Física e elaborarão um vídeo de no mínimo 5 minutos com informações 
do texto e imagens que representem/descrevam a ideia abordada. (digitada, times, 12, espaço 1,5, com 
referências bibliográficas de livros e/ou artigos científicos – não serão aceitas informações de blog ou sites da 
internet que não sejam .gov ou .edu) 

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 e trabalhos em grupo, e colaborarem com o andamento das aulas (não 
conversar, buscar de afastar de grupos de conversa, respeitar colegas e a professora, além de cumprir os 
trabalhos solicitados) e ainda frequentar assiduamente a disciplina 

Exposição histórica será realizada abordando cinco áreas temáticas: jogos e brincadeiras, esportes, 
dança, ginástica e atividades de saúde, e educação física escolar. Os alunos deverão pesquisar e identificar na 
comunidade materiais esportivos, e fotos e registros que reportem as práticas corporais das décadas de 40, 50 
60 e 70. Elas podem ser fotografadas ou trazidas (na forma de empréstimo) à Universidade, na data prevista 
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para exposição. A descrição histórica e caracterização da tendência pedagógica ficarão a cargo dos alunos. O 
período de exposição será de 01 dia, e os alunos deverão revezar-se no cuidado e informação ao material e 
exposição. 

.  
 

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. 
 
Obs 1: Os conteúdos são cumulativos por VA; 
 
Obs 2: Não serão aceitas provas à lápis e não serão realizadas correções posteriores em provas 
rasuradas ou com qualquer tipo de complementação após a correção inicial. 
  
Obs 3: Caso os alunos queiram participar do processo de elaboração da avaliação teórica, estes poderão 
elaborar questões (abertas e fechadas), a partir do conteúdo da aula anterior, e devem ser encaminhadas 
junto com o gabrito ao e-mail da professora (grassyara@gmail.com) e aos demais colegas  até duas 
semanas antes da avaliação. É recomendado que as questões contenham imagens. 
 
Obs 4: QUALQUER CÓPIA DA INTERNET OU DOS COLEGAS O TRABALHO SERÁ ANULADO E SERÁ 
LANÇADA A NOTA ZERO.  
 
Obs 5: Segundo normas Institucionais é proibido o uso de celulares ou outros equipamentos eletrônicos 
durante às aulas. 
 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA -  
 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. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 
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 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: 
 
1- CASTELLANI, L. Filho.  Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas-SP: Papirus, 
1988. 
2- GHIRALDELLI, Paulo. Educação física progressiva, a pedagogia crítico - social conteúdos e da 
educação brasileira. São Paulo-SP: Loyola, 1991. 
3- GRIFFI Gianpiero . História da Educação Física e do Esporte, D.C. Luzzatto, 1989. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
1- GEBARA, A. et al. Educação Física e Esportes: Perspectivas para o século XXI. 7ª ed. Campinas-SP: 2001. 
2- MARCO, A.M. Educação Física: Cultura e Sociedade. Campinas-SP: Papirus, 2006. 
3- FREIRE J. B. Educação de Corpo Inteiro: Teoria e prática da educação física. São Paulo-SP: Scipione, 
1991. 
4- MANACORDA, Mário Alighiero. História da educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo-SP: 
Cortez, 1999.  
5- OLIVEIRA, V.M. O que é Educação Física, 8ª ed. São Paulo-SP: Brasiliense, 1990. 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 
               PROFA. DRA. GRASSYARA TOLENTINO 

 
 
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 

 


