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ANO: 2018/1        PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: RECREAÇÃO E LAZER I 
PROFESSORES RESPONSÁVEIS: ME. MARIA CLEMÊNCIA PINHEIRO DE LIMA FERREIRA 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA: HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

EMENTA: 
Concepções e conceitos de Recreação e Lazer na relação com o universo Lúdico, sobretudo: Jogo, Brinquedo e 
Brincadeira. Estudo e vivências do Lazer e da Recreação nas diferentes fases da vida. Classificação e vivência 
dos tipos de jogos. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Promover a compreensão de conceitos ligados à ludicidade e seu papel no desenvolvimento humano a partir de 
reflexões e vivências teórico práticas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Compreender os conceitos básicos que 
envolvem o lazer e a recreação. 

 
 

Conceitos: lúdico, lazer, recreação, jogo e brincadeira 

Analisar a vida humana no aspecto crítico 
do uso do tempo, considerando a 
sociedade e o lazer. 

O percurso histórico do lúdico na sociedade 
O homem e o seu tempo total – lazer e qualidade de vida 

 
Compreender os diferentes tipos de 
atividades lúdicas aplicáveis a diversas 
situações e objetivos. 

 
Identificar os diferentes tipos de jogos e 
sua aplicabilidade 
 

Formas de classificação dos jogos/ Categoria dos jogos 
a) Jogos motores e não motores 
b) Jogos ativos, moderados, calmos 
c) Jogos sensoriais e intelectivos 
d) Jogos cooperativos/competitivos 
e) Jogos folclóricos tradicionais 
f ) Jogos cantados  
g) Jogos de Salão 

Compreender e identificar as 
características afetivas e cognitivas das 
faixas etárias 
 

Descrever e realizar atividades lúdicas que 
são adequadas para as diferentes faixas 
etárias (considerar as características 
motoras - abordadas na disciplina 
Crescimento e Desenvolvimento Motor e 
as características afetivas e cognitivas 
vista nesta disciplina) 

 
 
 
 
 

Adequação das atividades lúdicas para diferentes faixas etárias: 
crianças menores/ crianças maiores/ adolescentes/ jovens/ 
adultos/ idosos 

 

Desenvolver uma rotina básica de dança 
folclórica – quadrilha junina 

Folclore Brasileiro: a Festa Junina (Festa na Roça) 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Discussões em sala; 
Trabalhos supervisionados. 
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RECURSOS 
       Data-show; 
       Textos, livros, artigos; 
       Aulas com materiais diversos com uso dos espaços livres 

 
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: a) prova teórica com valor de 80 pontos (19/03) 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; b) estudo dos conceitos sobre o lúdico = 20 pontos (19 e 26/02). 
 
2ª VA: a) prova teórica com valor de 40 pontos (PROVÃO ÀS 13hs) (05/05) contendo questões objetivas de 
múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação; b) avaliações em sala que somadas 
chegarão a 60 pontos: vivência dos tipos de jogos = 30 pontos (10 pontos apres. + 20 pontos de partic.) (02 – 09 
– 16 – 23/04); elaboração e vivências de jogos conforme as faixas etárias = 30 pontos (20 pontos apres. e 10 
pontos de partic.) (07 – 14 – 21/ 05). 
 
3ª VA: a) prova teórica com valor de 50 pontos (18/06) 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; b) avaliações em sala que somadas chegarão a 50 pontos: Participação Festa na 
Roça/ Quadrilha Tradicional ou Brincadeiras Juninas (07/06) = 10 pontos; entrega da coletânea de jogos 
elaborada durante o semestre = 30 pontos (11/06); registros sobre a Festa na Roça e o recreador = 10 pontos 
(11/06).  
 
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 do resultado. 
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. 
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ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
Com base nos estudos da disciplina de Crescimento e Desenvolvimento Motor, será proposta uma análise das 
condições motoras e das características sócio afetivas para cada idade na elaboração de atividades lúdicas por 
faixa etária. Com a disciplina de Gestão de Eventos, Fundamentos da Dança, Ginástica de Academia e Ginástica 
Circense, será realizada a Festa na Roça. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e Recreação. São Paulo: Érica, 
2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513317/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

MARCELINO, Nelson Carvalho (org). Lazer e Recreação: Repertório de atividades por fases da vida. Campinas, 
SP: Papirus, 2013.  

RIBEIRO, Olívia Cristina Ferreira. Lazer e Recreação. São Paulo: Érica, 2014.  

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AWAD, Hani. Brinque, jogue, cante e encante com a Recreação. São Paulo: Fontoura, 2011 

BROTTO, Fábio Otuzi.  Jogos Cooperativos: O Jogo e o Esporte como Exercício de Convivência. 3 ed. Santos: 
Projeto Cooperação, 2001. 

LOPES, Carolina Gontijo; BRUSTOLIN, Gisela Maria. Técnicas e Práticas de Lazer. São Paulo: Érica, 2014 
Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521893/cfi/0!/4/2@100:0.00> 

 
 
 
 
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 

 


