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ANO:2018/1        PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: GINÁSTICA I 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: Me. WISLEY GONTIJO DE MESQUITA  
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA:  HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo dos movimentos corporais básicos propiciados pela ginástica, seus fundamentos organizados e 
sistematizados levando em consideração aspectos histórico-culturais, pedagógicos e técnicos.  
 
OBJETIVO GERAL: 

• Possibilitar ao aluno conhecimentos teórico-práticos da ginástica inter-relacionado com outras disciplinas 
e identificar as diferentes formas de solicitação motora necessária para o estudo da Educação Física. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
1. Conhecimento do histórico da ginástica, 
evolução e classificação. Diferenciar atividade 
física, exercício físico, aptidão física. 

A ginástica, história e evolução, tipos de 
ginástica. Conceitos de atividade física, exercício 
físico. 
 

2. Reconhecer, identificar e vivenciar as 
principais capacidades físicas em formas 
variadas de movimento. 

 Capacidades físicas e solicitações motoras nas 
atividades físicas 

 

      3- Vivenciar e assimilar as técnicas de ensino 
para os movimentos básicos da ginástica de 
solo e acrobáticos 

 
 

Elementos básicos da ginástica de solo 
Movimentos Acrobáticos: 
Rolamento para frente 
Rolamento para trás 
Vela 
Ponte 
Parada de dois 
Parada de três  

4- Identificar os movimentos nos diferentes 
tipos de planos. Executar diferentes tipos de 
formações e trajetórias em uma aula de 
Educação Física. Ser capaz de descrever um 
exercício físico.tipos de deslocamentos. 
Noções básicas dos princípios básicos do 
treinamento. 

Planos, Trajetórias, formações e descrição de 
exercícios, 
Deslocamentos: andar, correr, saltar, saltitar. 
Princípios básicos do treinamento. 

5 - Criar e desenvolver seqüências com 
elementos da ginástica. 

5- Montagem de sequências coreográficas com 
elementos da ginástica 

 
 
 
 
METODOLOGIA: 

• Aulas Expositivas; 
• Aulas práticas; 
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• Estudo dirigido 
Trabalhos e leitura supervisionados; 
 

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: prova teórica valendo 70 pontos (23/03) 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; atividades em quadra que somadas chegarão a 30 pontos (Dias: 16/02 , 23/02 ).  
 2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (PROVÃO ÀS 13HS) (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; avaliação prática (04/05 e 11/05) 40 pontos 
e prova teórica valendo 20 pontos (27/04) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões discursivas. 

3ª VA: prova teórica valendo 60 pontos (15/06) 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; avaliação prática (08/06) ,valendo 40 pontos. 
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: 
          
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
1-COSTA, Marcelo G.Ginástica Localizada. Rio de Janeiro:Sprint, 2001. 
2-QUEDES, Claudia Maria; MOREIRA, Wagner Wey (org).Corpo presente. Campinas: Papyrus, 1995.. 
3-SANTOS, Cicero Rodrigues dos. Gymnica 1000 exercicios: ginastica olimpica, trampolim acrobatico, 
mini-trampolim, acrobatica. Rio de Janeiro: Sprint, 2002. 

 
Bibliografia complementar: 

1-ESCALÍSSIO, Humberto. Condicionamento físico, 1000 exercícios. Rio de Janeiro:2ª edição.Sprint,2002. 
2-BARBANTI, Valdir José. Teoria e prática do treinamento esportivo. São Paulo: Edgar Blucher,1997. 
3-CRESPO, Jorge.A história do corpo. Lisboa, Difel, 1990.  
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45--SANTOS, José Carlos Eustáquio dos.Ginástica Para Todos- elaboração de coreografias, organização de 
festivais. 2ª edição. Jundiaí: Fontoura, 2009. 
6-TUBINO, Manoel J. Gomes. As qualidades físicas na Educação Física e Desportos. Rio de Janeiro: Fórum 
Editora Ltda,1973. 
7-Martin,Lorente Encarna.1000 exercícios ginásticos com assessórios fixos e móveis. São Paulo : Sprint, 
2002. 
 
 
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 


