QUADRO 3 – PROGRAMA DE DISCIPLINA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
1º ano da EPTNM
Disciplina: Educação Física I
Série: 1ª
1 - Objetivos

CH semanal: 2h/a

CH total: 80h/a

Ao final do ano letivo, o(a) aluno(a) deverá ser capaz de contemplar, pelo menos, quatro
dos seguintes objetivos:
1. Compreender as peculiaridades da Educação Física Escolar em relação às outras
disciplinas, reconhecendo nela os valores de uma disciplina também formadora e que tem
o corpo como mediador e motivo das discussões e ações;
2. Entender e identificar as manifestações corporais, partindo dos conteúdos tematizados
pela Educação Física Escolar;
3. Reconhecer e discutir, criticamente, os valores sociais implícitos nas práticas
desenvolvidas pela Educação Física Escolar como fator de desenvolvimento interativo na
sua formação, enquanto sujeito do processo educativo;
4. Identificar os vários papéis destinados ao corpo/sujeito na escola de educação
tecnológica, nas relações de trabalho e na sociedade em geral;
5. Compreender os limites e possibilidades do espaço, do material e das regras para as
ações propostas em aulas, reelaborando-as, se necessário, considerando o bem estar
individual e coletivo;
6. Compreender as manifestações corporais nas suas possibilidades estéticas e sociais no
que se refere ao comportamento e à saúde a partir de fontes científicas, históricas,
cotidianas e empíricas;
7. Reconhecer a Educação Física como disciplina pedagógica integrada ao cotidiano do
currículo de uma escola de educação profissional e tecnológica;
8. Abordar os aspectos históricos, filosóficos e antropológicos do esporte e das demais
manifestações vinculadas à cultura de movimento humano, contextualizando-os em
relação à realidade atual.
2 – Conteúdo Programático
1º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE I: Atividades integradas e integradoras (de início do ano)
1.1. Atividades culturais e recreativas entre as turmas
UNIDADE II: Introdução à Educação Física e à Cultura Corporal
2.1. Educação Física Escolar: funções e objetivos
2.2. Histórico da Educação Física Brasileira e Educação Física no CEFET-MG
2.3. Cultura Corporal. O que é?

2.4. Manifestações da cultura corporal e conteúdos da Educação Física
UNIDADE III: Atletismo I (fundamentos)
3.1. Referências históricas e antropológicas
3.2. Corridas
3.3. Arremessos
3.4. Saltos
3.5. Regras, competições e suas possibilidades
UNIDADE IV: Atividades formativas extraclasse I
4.1. Festival de Atletismo
4.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
2º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE V: Atividades folclóricas
5.1. Significado cultural do jogo e das festas populares
5.2. Aspectos lúdicos do jogo. Tipos e variações de jogos
5.3. Jogos populares e jogos adaptados/inventados
5.4. Danças folclóricas
5.5. A festa como jogo. Festa junina como manifestação cultural
5.6. Diferença entre jogo e esporte
UNIDADE VI: Esportes como jogo I
6.1. Esportes coletivos com vivências criativas de alteração de regras
6.2. Jogos esportivos criados pelos alunos
UNIDADE VII: Atividades formativas extraclasse I
7.1. Festa Junina
7.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
7.3. Jogos INTERCAMPI
3º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE VIII: A ginástica e sua pluralidade
8.1. Diversidade de expressões da ginástica: acrobacias, coreografias, condicionamento
físico, estética etc.
8.2. Aspectos da ginástica vinculados à arte e à promoção da saúde
8.3. Acrobacias
8.4. Coreografias
8.5. Qualidades físicas básicas
UNIDADE IX: Atividades recreativas
9.1. Jogos, estafetas e variações possíveis
9.2. Jogos de salão, de tabuleiro

9.3. Jogos eletrônicos
9.4. Gincanas e variações possíveis
UNIDADE X: Atividades formativas extraclasse I
10.1. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
4º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE XI: Atividade física com organização autônoma, dirigida e outras
11.1. Esporte
11.2. Ginástica
11.3. Dança
11.4. Jogos
UNIDADE XII: Noções básicas de primeiros socorros
12.1. Conceitos e ocorrências mais comuns: contusão, contratura, distensão muscular,
entorse, luxação, fraturas, hematoma, edema, desmaios, entre outras ocorrências.
12.2. Procedimentos básicos de primeiros socorros.
12.3. Como agir em situações de emergência.
12.4. O que não se deve fazer em situações de emergência
UNIDADE XIII: Atividades integradas
13.1. Atividades recreativas envolvendo todas as turmas do horário
13.2. Gincana solidária
UNIDADE XIV: Atividades formativas extraclasse I
14.1. Gincana Solidária
14.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
3 – Metodologia de Ensino
Utilização de dinâmicas de aproximação de grupo, da produção coletiva do conhecimento,
através de observação, análise e solução de problemas, de intervenções críticas através da
criação e modificação de “técnicas” e “regras” tratadas em aulas, de trabalhos e tarefas em
grupo. Problematizações de aulas que estabeleçam como princípios o estímulo ao pensar a
própria ação e a crítica às práticas propostas, de forma a analisar o conteúdo tratado,
considerando seus condicionantes históricos e a experiência de quem os pratica,
constituem recursos metodológicos, bem como analisar práticas corporais com o olhar
voltado para os valores que nelas estão em “jogo”. Nessa direção, são utilizadas estratégias
de exploração ou sondagem em relação a temas e/ou conteúdos; apresentação geral da
unidade com vistas ao seu tratamento pedagógico posterior; repasse de conteúdo de subunidades e organização desses conteúdos para integração e fixação da aprendizagem;
estímulo à experiência e à expressão do conteúdo tratado, de forma a verificar o processo
de aprendizagem. Os procedimentos didáticos incluem experiências e vivências corporais;
aulas teórico-práticas; aulas expositivas; trabalhos orientados práticos e/ou escritos;

seminários temáticos; visitas técnicas e excursões a equipamentos relacionados à Educação
Física e experimentação das atividades e práticas disponíveis; dinâmicas de grupo; oficinas
pedagógicas e Jogos Escolares (internos e externos, incluindo o INTERCAMPI e outros,
dentro do espaço das Atividades Formativas Extraclasse I). A utilização de recursos
didáticos inclui os recursos visuais disponíveis como o quadro branco, giz, quadros,
cartazes, gravuras, modelos, museus, filmes, projeções, fotografias, álbum seriado, mural
didático, exposição, gráficos, mapas transparências, data-show, gravações de programas
e/ou documentários, etc; recursos auditivos, como gravações de áudios de programas,
apitos e outros instrumentos sonoros; e recursos audiovisuais específicos como cinema e
televisão, além dos materiais correntes da Educação Física, como bolas de diversos
tamanhos e modalidades, redes, cones de marcação, material de vestuário como coletes,
entre outros. De acordo com as Normas Acadêmicas, são exigidas, no mínimo, duas
avaliações a cada bimestre, não se aplicando Avaliações Somativas (AS) no Caso da
Educação Física. Em relação à avaliação, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos
avaliativos: avaliação diagnóstica (inícios de semestres e/ou bimestres); prova escrita;
trabalhos escritos; trabalhos práticos; pesquisas bibliográficas ou de campo; relatórios de
atividades; avaliação crítica/análise da disciplina; observações/avaliações a cada aula.
4 – Bibliografia
Bibliografia Básica:
BRUNHS, Heloísa T. (Org.). Conversando sobre o Corpo. Campinas: Papirus, 1985.
CARVALHO, Antônio Machado & BORDONI, Paulo. Ensino técnico e educação profissional.
Revista Presença Pedagógica, v.02, nº10. Belo Horizonte, MG: UFMG, jul-ago/96.
GRECO, P.J.; BENDA, R. Iniciação Esportiva Universal. Belo Horizonte: UFMG, 1998. Vol. 1 e
2.
MORENO, Guilherme. Recreação 1000: com acessórios. 4ed. Rio de Janeiro: Sprint. 2003.
PERNISA, Hamlet. Atletismo: desporto base. 3.ed. Juiz de Fora: Graf-Set, 1983.
REZENDE, Carlos Alcântara de. Ginástica Geral no CEFET/MG. Tema Livre apresentado. In:
Anais do I Encontro dos Professores de Educação Física das Intituições Federais de
Educação Tecnológica - Região Sudeste. Ouro Preto: ETFOP, 02 a 05 de novembro de 1995,
p.05.
Bibliografia Complementar:
BETTI, Mauro. Ensino de primeiro e segundo graus: educação física para quê? In: Revista
de Ciências do Esporte. Santa Maria, RS: vol. 13, n.2, janeiro, 1992.
BETTI, Mauro. Valores e finalidades da Educação Física Escolar: uma concepção sistêmica.
In: Revista de Ciências do Esporte. Santa Maria, RS: vol. 16, n.1, outubro, 1994.
CAPARROZ, Francisco Eduardo. Entre a Educação Física na escola e a Educação Física da
escola: a Educação Física como componente curricular. Vitória, ES: Centro de Educação
Física e Desporto Ltda, 2000.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. Campinas: Papirus, 2002.
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QUADRO 3 – PROGRAMA DE DISCIPLINA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
2º ano da EPTNM
Disciplina: Educação Física II
Série: 2ª
1 - Objetivos

CH semanal: 2h/a

CH total: 80h/a

Ao final do ano letivo, o(a) aluno(a) deverá ser capaz de contemplar, pelo menos, quatro
dos seguintes objetivos:
1. Propor e participar efetivamente de práticas esportivas, jogos e outros elementos
relacionados às atividades corporais, considerando os valores sociais que se manifestam
nas diferenças e nas singularidades de alunos e turmas;
2. Identificar e discutir criticamente os fatores de inclusão, de exclusão, de discriminação e
as relações de poder que se estabelecem nas aulas de Educação Física e suas semelhanças
com o que ocorre fora delas;
3. Posicionar-se criticamente diante dos padrões corporais e sociais de comportamento e
de saúde;
4. Compreender e apreender os elementos básicos relativos aos princípios fisiológicos da
atividade física, considerando também seus pressupostos históricos e sociais;
5. Entender a relação esporte-mercado de trabalho na sociedade em geral e na escola em
particular, refletindo criticamente acerca dos seus valores como referência social, como
fenômeno de massa e/ou como conteúdo hegemônico;
6. Vivenciar os fundamentos e conteúdos das modalidades específicas, clássicas e/ou
contemporâneas, entendendo-as como um conhecimento a ser apreendido criticamente.
2 – Conteúdo Programático
1º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE I: Atividades integradas e integradoras
1.1. Atividades culturais e recreativas envolvendo todas as turmas do horário
UNIDADE II: Atletismo II (aperfeiçoamento)
2.1. Revisão prática dos fundamentos técnicos e táticos das modalidades
2.2. Adaptações e jogos com corridas, saltos e arremessos
2.3. Dimensão social do atletismo
UNIDADE III: Esporte como jogo II
3.1. Esporte: valores característicos e suas relações com o mercado de trabalho
3.2. O esporte formal e o esporte não formal
3.3. Conteúdos indicados no ANEXO 2, de acordo com opção dos alunos

UNIDADE IV: Atividades formativas extraclasse II (cf. ANEXO 3)
4.1. Festival de Atletismo
4.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
2º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE V: A ginástica e sua pluralidade (aprofundamento)
5.1. Histórico da ginástica
5.2. Consciência, postura e expressão corporais
5.3. Formas ginásticas diversas. Contextualização e vivências: calistenia, profilática,
corretiva, estética, localizada, aeróbica, hidroginástica e musculação, entre outras.
5.4. Formas ginásticas atuais: aeróbica, localizada, musculação, caminhada ecológica
UNIDADE VI: Atividades formativas extraclasse II (cf. ANEXO 3)
6.1. Festa junina (Planejamento da 1ª Série – Participação aberta a alunos da 2ª Série)
6.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
6.3. Jogos INTERCAMPI
3º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE VII: Esporte como jogo III
7.1. O esporte como referência social e fenômeno de massa
7.2. Aspectos econômicos e organizativos do esporte
7.3. Conteúdos indicados no ANEXO 2, de acordo com opção dos alunos
UNIDADE VIII: Atividade física e saúde
8.1. Atividade aeróbica. Atividade anaeróbica
8.2. Princípios científicos e fisiológicos básicos da atividade física
8.3. Controle da atividade física. A frequência cardíaca e os limites do corpo
8.4. Avaliação na atividade física: cooper, abdominal, outras
8.5. Treinamento das qualidades físicas básicas: resistências aeróbicas, forçam, flexibilidade
e alongamento
8.6. Técnicas de relaxamento muscular
UNIDADE IX: Atividades formativas extraclasse II (cf. ANEXO 3)
9.1. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
4º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE X: Lutas, danças – organização autônoma
10.1. Aspectos históricos, antropológicos e sociais
10.2. Atividades organizadas em conjunto com os alunos
UNIDADE XI: Educação e lazer

11.1. Lazer: conceitos, propriedades e abordagens
11.2. Educação profissional e lazer
11.3. Cultura corporal e lazer
11.4. Conteúdos culturais do lazer
11.5. Educação para o lazer. O que é?
11.6. Lazer e trabalho, trabalho e lazer
UNIDADE XII: Atividades integradas
12.1. Atividades recreativas envolvendo todas as turmas do horário
UNIDADE XIII: Atividades formativas extraclasse II (cf. ANEXO 3)
12.1. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
3 – Metodologia de Ensino
Utilização de dinâmicas de aproximação de grupo, da produção coletiva do conhecimento,
através de observação, análise e solução de problemas, de intervenções críticas através da
criação e modificação de “técnicas” e “regras” tratadas em aulas, de trabalhos e tarefas em
grupo. Problematizações de aulas que estabeleçam como princípios o estímulo ao pensar a
própria ação e a crítica às práticas propostas, de forma a analisar o conteúdo tratado,
considerando seus condicionantes históricos e a experiência de quem os pratica,
constituem recursos metodológicos, bem como analisar práticas corporais com o olhar
voltado para os valores que nelas estão em “jogo”. Nessa direção, são utilizadas estratégias
de exploração ou sondagem em relação a temas e/ou conteúdos; apresentação geral da
unidade com vistas ao seu tratamento pedagógico posterior; repasse de conteúdo de subunidades e organização desses conteúdos para integração e fixação da aprendizagem;
estímulo à experiência e à expressão do conteúdo tratado, de forma a verificar o processo
de aprendizagem. Os procedimentos didáticos incluem experiências e vivências corporais;
aulas teórico-práticas; aulas expositivas; trabalhos orientados práticos e/ou escritos;
seminários temáticos; visitas técnicas e excursões a equipamentos relacionados à Educação
Física e experimentação das atividades e práticas disponíveis; dinâmicas de grupo; oficinas
pedagógicas e Jogos Escolares (internos e externos, incluindo o INTERCAMPI e outros,
dentro do espaço das Atividades Formativas Extraclasse I). A utilização de recursos
didáticos inclui os recursos visuais disponíveis como o quadro branco, giz, quadros,
cartazes, gravuras, modelos, museus, filmes, projeções, fotografias, álbum seriado, mural
didático, exposição, gráficos, mapas transparências, data-show, gravações de programas
e/ou documentários, etc; recursos auditivos, como gravações de áudios de programas,
apitos e outros instrumentos sonoros; e recursos audiovisuais específicos como cinema e
televisão, além dos materiais correntes da Educação Física, como bolas de diversos
tamanhos e modalidades, redes, cones de marcação, material de vestuário como coletes,
entre outros. De acordo com as Normas Acadêmicas, são exigidas, no mínimo, duas
avaliações a cada bimestre, não se aplicando Avaliações Somativas (AS) no Caso da
Educação Física. Em relação à avaliação, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos
avaliativos: avaliação diagnóstica (inícios de semestres e/ou bimestres); prova escrita;
trabalhos escritos; trabalhos práticos; pesquisas bibliográficas ou de campo; relatórios de
atividades; avaliação crítica/análise da disciplina; observações/avaliações a cada aula.

4 – Bibliografia
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: Fundação
Oswaldo
Cruz,
2003.
Disponível
em:
<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossoc
orros.pdf> Acesso em: 02 agos. 2016.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 9. ed. Campinas: Papirus, 2002.
MARQUES, I. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2003.
NAHAS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: Conceitos e sugestões para um
estilo de vida ativo. Londrina: Midiograf, 2001.
RUFINO, Luiz Gustavo Bonatto. A pedagogia das lutas: caminhos e possibilidades. Paco
Editorial. 2012.
Bibliografia Complementar:
FRAGA, Alex Branco. Exercício da informação: governo dos corpos no mercado da vida
ativa. Tese. Faculdade de Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre,
2005.
Disponível
em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/4997/000462995.pdf?sequence=1>
Acesso em: 23 agos.2016.
MARCELLINO, Nelson Carvalho; FERREIRA, Marcelo Pereira de Almeida. Brincar, jogar,
viver: programa esporte e lazer da cidade. Vol. II, n. 1, Brasília: Ministério do Esporte, 2007.
OLIVEIRA, MAB, Leilão MB. Morte súbita no exercício e no esporte. Rev. Bras. Med.
Esporte, 2005, 11(supl.1): s1-s8.
SOARES, Carmen Lúcia (org.). Pesquisas sobre o corpo: ciências humanas e educação.
Campinas: Autores Associados, 2007.
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QUADRO 3 – PROGRAMA DE DISCIPLINA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
3º ano da EPTNM
Disciplina: Educação Física III
Série: 3ª
1 - Objetivos

CH semanal: 2h/a

CH total: 80h/a

Ao final do ano letivo, o(a) aluno(a) deverá ser capaz de contemplar, pelo menos, três dos
seguintes objetivos:
1. Identificar e compreender as possibilidades físicas, biológicas, sociais, culturais e
estéticas do corpo;
2. Entender a importância da produção humana em condições concretas de vida e a
importância das relações sociais, bem como a importância do corpo/homem nesse
processo;
3. Compreender e perceber as especificidades do processo de aprendizagem e as
singularidades de cada aluno, bem como as implicações desses fatores para a prática e a
vivência coletiva das manifestações corporais;
4. Relacionar de forma crítica o conhecimento tratado nas aulas de Educação Física com a
vivência do processo de formação profissional;
5. Entender a prática autônoma de uma atividade corporal e/ou de lazer, na perspectiva
crítica do conhecimento, considerando suas opções pessoais e as condições coletivas
implícitas nas relações sociais;
6. Avaliar criticamente os objetivos propostos e o trabalho realizado nas séries anteriores
com base no trabalho pedagógico da Educação Física Escolar no CEFET-MG.
2 – Conteúdo Programático
1º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE I: Atividades integradas
1.1. Atividades recreativas envolvendo todas as turmas do horário
UNIDADE II: Atletismo III
2.1 Caminhadas e corridas rústicas
2.2. Gincana de Atletismo
Unidade III: Cultura corporal no espaço urbano
3.1. Jogos de rua
3.2. Jogos em outras culturas
3.3. Conteúdos culturais do lazer. Vivências estimuladas de acordo com sugestões e
interesse dos alunos e dos professores.
Unidade IV: Atividades formativas extraclasse III

4.1. Festival de Atletismo
4.2. Mural de Agenda Cultural
4.3. Visita orientada no espaço urbano
4.4. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
2º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE V: Esporte e natureza
5.2. Esportes da Natureza
5.3. Temas complementares, de acordo com sugestões e interesse dos alunos e dos
professores
UNIDADE VI: Atividades formativas extraclasse III
6.1. Festa Junina
6.2. Visita orientada na natureza I
6.3. Varal encontros de lazer
6.4. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
5.2. Jogos INTERCAMPI
3º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE VII: Dimensões humanas do trabalho e do lazer
7.1. Ergonomia da atividade: pensar o humano no trabalho
7.2. Componentes da carga de trabalho, relações com a saúde e desempenho profissional
7.3. Corpo trabalhador
7.5. A manifestação do jogo no trabalho
7.6. Contrapontos da relação lazer e trabalho
UNIDADE VIII: Atividades formativas extraclasse III
8.1.Visitas técnicas de observação das situações de trabalho (observar o trabalhador no seu
ofício)
8.2. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
4º Bimestre (20 aulas)
UNIDADE IX: Estudos e práticas de aprofundamento
9.1. Esporte como jogo – modalidades esportivas individuais e coletivas
9.2. Conteúdos culturais do lazer. Vivências estimuladas de acordo com sugestões e
interesse dos alunos e dos professores
9.3. Temas complementares, de acordo com sugestões e interesse dos alunos e dos
professores
UNIDADE X: Atividades integradas
10.1. Atividades recreativas envolvendo todas as turmas do horário

UNIDADE XI: Atividades formativas extraclasse III
11.1. Visita orientada na natureza II
11.2. Gincana solidária
11.3. Equipes escolares – aprendizagem aprofundada da modalidade de jogo/atividade,
além da participação em jogos escolares
3 – Metodologia de Ensino
Utilização de dinâmicas de aproximação de grupo, da produção coletiva do conhecimento,
através de observação, análise e solução de problemas, de intervenções críticas através da
criação e modificação de “técnicas” e “regras” tratadas em aulas, de trabalhos e tarefas em
grupo. Problematizações de aulas que estabeleçam como princípios o estímulo ao pensar a
própria ação e a crítica às práticas propostas, de forma a analisar o conteúdo tratado,
considerando seus condicionantes históricos e a experiência de quem os pratica,
constituem recursos metodológicos, bem como analisar práticas corporais com o olhar
voltado para os valores que nelas estão em “jogo”. Nessa direção, são utilizadas estratégias
de exploração ou sondagem em relação a temas e/ou conteúdos; apresentação geral da
unidade com vistas ao seu tratamento pedagógico posterior; repasse de conteúdo de subunidades e organização desses conteúdos para integração e fixação da aprendizagem;
estímulo à experiência e à expressão do conteúdo tratado, de forma a verificar o processo
de aprendizagem. Os procedimentos didáticos incluem experiências e vivências corporais;
aulas teórico-práticas; aulas expositivas; trabalhos orientados práticos e/ou escritos;
seminários temáticos; visitas técnicas e excursões a equipamentos relacionados à Educação
Física e experimentação das atividades e práticas disponíveis; dinâmicas de grupo; oficinas
pedagógicas e Jogos Escolares (internos e externos, incluindo o INTERCAMPI e outros,
dentro do espaço das Atividades Formativas Extraclasse I). A utilização de recursos
didáticos inclui os recursos visuais disponíveis como o quadro branco, giz, quadros,
cartazes, gravuras, modelos, museus, filmes, projeções, fotografias, álbum seriado, mural
didático, exposição, gráficos, mapas transparências, data-show, gravações de programas
e/ou documentários, etc; recursos auditivos, como gravações de áudios de programas,
apitos e outros instrumentos sonoros; e recursos audiovisuais específicos como cinema e
televisão, além dos materiais correntes da Educação Física, como bolas de diversos
tamanhos e modalidades, redes, cones de marcação, material de vestuário como coletes,
entre outros. De acordo com as Normas Acadêmicas, são exigidas, no mínimo, duas
avaliações a cada bimestre, não se aplicando Avaliações Somativas (AS) no Caso da
Educação Física. Em relação à avaliação, poderão ser utilizados os seguintes instrumentos
avaliativos: avaliação diagnóstica (inícios de semestres e/ou bimestres); prova escrita;
trabalhos escritos; trabalhos práticos; pesquisas bibliográficas ou de campo; relatórios de
atividades; avaliação crítica/análise da disciplina; observações/avaliações a cada aula.
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