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ANO: 2018/1        PERÍODO: 1º BACHARELADO 
DISCIPLINA: RECREAÇÃO E LAZER II 
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: 
Planejamento e aplicação de atividades recreativas e de lazer em seus diferentes formatos: colônia de férias, 
gincana, rua de lazer, acampamento. Políticas Públicas de Recreação e Lazer. Lazer como mecanismo de 
promoção da saúde e da qualidade de vida da população. O papel do recreador e animador cultural.  
 
OBJETIVO GERAL: 
Contribuir para a formação do futuro profissional de Educação Física na sistematização dos conhecimentos 
teóricos e práticos sobre lazer e recreação nas suas diferentes dimensões e formatos, considerando as 
possibilidades de ação em espaços públicos e privados, bem como o perfil do recreador em tais contextos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Identificar o perfil dos profissionais que trabalham com o 
lazer e a recreação. 

 
 
Perfil do profissional do lazer e da recreação 

Analisar as possíveis formas de organização de gincanas  
 
Gincanas 

Compreender as características de diferentes propostas 
de eventos de lazer 
Planejar e realizar diferentes propostas de atividades de 
lazer 

 
Manhã de lazer  
Rua de Lazer 
Colônia de Férias 

Analisar as etapas de organização e os diferentes tipos 
de  acampamentos 

 
Acampamento: organização e possibilidades 

Elaborar recursos lúdicos a partir de recursos recicláveis Construção de brinquedos e jogos com sucatas 
Discutir sobre as possibilidades de lazer pela iniciativa 
pública 
Analisar relatos de experiência de iniciativas públicas de 
lazer. 
Listar e relatar as políticas públicas de lazer realizadas 
nas cidades onde habitam. 

 
 
 
Políticas Públicas de Lazer, Jogos e Recreação. 

 
METODOLOGIA: 

Aulas Expositivas; 
Aulas práticas; 
Elaboração de projetos e atividades lúdicas em diferentes contextos; 
Discussões em sala; 
Trabalhos supervisionados; 
Recursos audiovisuais. 

 
RECURSOS 
       Data-show; 

UniEVANGÉLICA CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

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

Fones: (0xx62) 3310 – 6688 



 2

       Apostila, livros, artigos 
       Materiais diversos com utilização 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 60 pontos (19/03) contendo 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 40 pontos: tarefa sobre o perfil do 
profissional da recreação e lazer = 10 pontos (19/2); realização de uma manhã ou tarde de recreação com 
planejamento prévio e descrição em relatório final = 30 pontos (período entre 26/02 a 26/03). 
 
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: apresentação de grupos sobre políticas públicas de recreação e lazer = 20 pontos (16 e 
23/04); realização e vivência de gincana de grande porte = 40 pontos (07–14 – 21/05). 
 
3ª VA: a) prova teórica no valor de 60 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 40 pontos: Confecção de brinquedos com 
sucata = 20 pontos (04/06); Exposição dos brinquedos na Festa na Roça = 10 pontos (07/06); vivência de 
gincana de circuito: participação = 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. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
Com a disciplina de Gestão de Eventos, Fundamentos da Dança, Ginástica de Academia e Ginástica Circense, 
será realizada a Festa na Roça. 
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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 

 


