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ANO:2018/1        PERÍODO: 5º BACHARELADO 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA GINÁSTICA DE ACADEMIA 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: MS. HENRIQUE LIMA RIBEIRO 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 h.  TEÓRICA: 60HS    PRÁTICA: 20HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
 
Metodologia da ginástica de academia. Ginástica localizada. Ginástica aeróbica e step trainning. Novas 
tendências do fitness. Princípios básicos dos exercícios ginásticos. Prescrições, indicações e contra-indicações 
dos exercícios ginásticos. Conhecimento e prática dos vários estilos de ginástica que são aplicados e seu 
funcionamento. 
 
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 Bacharel em Educação Física 
que apresente um domínio do conhecimento da área de Educação Física, reconhecendo-a como área 
interdisciplinar, constituída a partir de conhecimentos   teóricos científicos do campo das ciências da saúde e 
humanas, não hierarquizados entre si.  Conhecimentos estes fundamentados em compreender o papel da 
Ginástica de Academia no curso de formação de professores de educação física, identificando os conceitos 
básicos ao desenvolvimento dos temas propostos, ao final da disciplina, o acadêmico seja capaz de: 
- Contribuir para a formação do Bacharelado em Educação Física, proporcionando a este uma prática da 
Ginástica de Academia, consciente e espontânea, pautada nos princípios da Educação Física.  
- Conhecer técnicas relacionadas aos exercícios aplicados aos exercícios para Ginástica de Academia; 
- Planejar, elaborar e reestruturar exercícios para Ginástica de Academia; 
- Prescrever exercícios para sessões de Ginástica de Academia; 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- Conhecer noções gerais de ginástica de academia 

- Considerações Gerais Sobre Ginástica de 
Academia: marketing de uma academia; 
condutas ideais para a vida profissional do 
professor de academia. 

- Saber as noções de musicalidade 

- Noções de musicalidade nas aulas de 
ginástica 
 

- Conhecer os tipos Ginástica de Academia; 
 

- Tipos de Ginástica de Academia 

- Saber a ministrar aulas de ginástica aeróbica. - Ginástica aeróbica; 
- Saber a ministrar aulas de ginástica step. 
 
 - Saber a ministrar aulas de ginástica jump. 
- Saber ministrar aulas de ginástica localizada bem como os 

 
- Introdução ao treinamento da atividade 
STEP. 
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sistemas de elaboração  
 
- Compreender os cuidados a serem tomados em uma aula de 
ginástica de academia. 
 
 - Saber corrigir os erros posturais durantes os exercícios. 

 
- Saber como elaborar metodologia e técnicas para ginástica de 
academia.  

- Coreografia; processo coreográfico; 
Fundamentos técnicos para elaboração 
JUMP- recomendações e objetivos da 
utilização do mini trampolim nas aulas de 
ginástica de academia. 

- Conhecer estrutura metodologia de um plano de aula.  

Metodologia e Técnicas nas Sessões de 
Ginástica de Academia. 
Estrutura Metodológica de um plano de aula; 
Procedimentos profissionais. 
 

 
METODOLOGIA: 

• Aulas Expositivas; 
• Aulas práticas; 
• Trabalhos e leitura supervisionados; 
• Seminários; 
• Adoção de livro texto como referência das aulas práticas-teóricas. 
Participação em grupos que propiciam a aprendizagem e a reflexão individual e coletiva dos conteúdos 
abordados, tendo o professor como orientador do processo.   
 

AVALIAÇÃO: 
 
PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – FORMA: Na forma escrita e individual, com questões 
objetivas e subjetivas e atividades em classe e extra-classe. 
Verificação da 1ª V.A - Escrita: 50 pontos (24-03) 
Prática: 50 pontos (30 - pratica) (29-04 e 05-04) 
Laboratório: 20 pontos (22-03) 
 
SEGUNDA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – FORMA: Na forma escrita, individual e em grupo, com 
questões objetivas e subjetivas e atividades em classe e extra-classe. 
Verificação da 2ª V.A escrita (PROVÃO): 40 pontos (05/05) 
Escrita: 40 pontos (03-05) 
Laboratório: 20 pontos (12-05) 
 
TERCEIRA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM FORMA: Na forma escrita e individual, com questões objetivas 
e subjetivas e atividades em classe e extra-classe. 
Festival 3° V.A- 50 pontos (14-06) ;Verificação da 3ª V.A - Escrita: 50 pontos (16-06) /ou SOMENTE FESTIVAL 
100 pontos.  
 
 

Obs: Os conteúdos são cumulativos por V.A 
 
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. 
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        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: 
          
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

• AMANTÉA, Maurício. Step Force: A verdadeira aula de Step. Jundiaí, SP: Fontoura, 2003. 120 p. 

• COSTA, Marcelo Gomes da. Ginástica localizada.  4. ed. Sprint, 2001. 388 p. il. ISBN 85-7332-007-9.   

• GUISELINI, Mauro. Exercícios Aeróbicos: Teoria e prática no treinamento personalizado e em grupos. São 
Paulo: Phorte, 2007. 376 p. 

8.2. COMPLEMENTAR 

• FERNANDES, André. A prática da ginástica localizada. Sprint, 2001. 74 p. ISBN 85-7332-137-7.  

•  NOVAES, J.S; VIANNA, J.M. Personal Training e condicionamento físico em academia. 2ed. Shape. 2003. 

•  UCHIDA, M.C. Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática ao treinamento de força. São Paulo. 
Phorte. 2003. 

•  GOMES, A.C; NEY P.A.Filho. Cross Training uma abordagem metodológica. 3 ed. Cid. 1998.. 
 
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 


