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GUIA INFORMATIVO SOBRE 
A DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA - 2017

Caros(as) Alunos(as),

Sejam bem-vindos(as) ao CEFET-MG neste ano letivo 
de 2017.

O Departamento de Educação Física e Desporto conta 
com uma infraestrutura composta de um ginásio po-
liesportivo com arquibancada, quadra de vôlei, sala de 
ginástica e sala de dança em área anexa; uma quadra po-
liesportiva na área externa ao Ginásio; campo de grama 
sintética com dimensões oficiais; pista de atletismo com 
4 (quatro) raias, setor de arremesso de peso, caixa de área 
para salto em distância, setor de salto em altura e salto 
triplo; três vestiários, bebedouros, além de jardins e áreas 
de convivência em seu entorno. 

ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO DEFISD

A secretaria do DEFISD está instalada na Sala 10, no 
interior do Ginásio Poliesportivo, próximo ao vestiário 
feminino. 

AULAS REGULARES 

A disciplina de Educação Física da Educação Profissional 
de Nível Médio (EPTNM) é desenvolvida com o objeti-
vo de promover a formação humana e profissional dos 
alunos a partir da contribuição específica que a área de 
conhecimento da Educação Física pode oferecer. 

É importante observar:

(a)  A avaliação para a Educação Física EPTNM é feita 
com atribuição de nota e não mais apenas por fre-
quência.

(b)  O(a) aluno(a) que estiver impossibilitado de partici-
par das atividades físicas das aulas deverá apresen-
tar atestado médico validado pelo Serviço Médico 
do CEFET-MG e deverá manter sua participação 
nas Aulas Regulares;

(d)  O(a) aluno(a) que estiver impossibilitado de parti-
cipar das avaliações formativas feitas na disciplina 
poderá solicitar segunda chamada.

(e)  Há uma tolerância de 10 minutos do início da aula, 
considerando as necessidades de deslocamento e 
de troca de roupa.

(f)  O uniforme é exigido e consta de camisa, predomi-
nantemente branca, tênis e short, bermuda ou calça 
azul/preta − exceto jeans ou brim, e será exigido a 
partir do dia 03 de abril.

PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS

Objetivo:  aprimoramento do(a) aluno(a) na prática de 
atividades específicas, visando o enriquecimento de 
sua formação. 

Modalidades: Atletismo, Basquetebol, Dança, Esporte 
Orientação, Futsal, Futebol Soçaite, Handebol, Tênis de 
Mesa, Voleibol e Xadrez.

ATIVIDADES FORMATIVAS EXTRACLASSE

São atividades que visam consolidar alguns aspectos 
tratados no Plano de Ensino da Educação Física da 
EPTNM e/ou no trabalho integrado e integrador entre 
os(as) alunos(as). 

Entre outras, as ATIVIDADES a serem realizadas, estão: 
o Projeto Integração, o Festival de Atletismo, a Gincana 
Solidária, a Festa Junina, o Mural Cultural, as Visitas téc-
nicas/culturais e os Jogos INTERCAMPI do CEFET-MG, 
além de outras participações em eventos como os Jo-
gos das Instituições Federais de Educação Tecnológica 
- JIFETS, Jogos Escolares e Torneios Internos.

USO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO

O DEFISD poderá disponibilizar material para a prática 
de atividade física nos espaços das AULAS REGULARES 
e dos PROGRAMAS PEDAGÓGICOS ESPECIALIZADOS, 
desde que fora do horário dessas atividades e com au-
torização e acompanhamento de um professor ou es-
tagiário credenciado.

Importante observar que o DEFISD não se responsabi-
liza pelos pertences deixados no Centro Poliesportivo.


