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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O Estágio Curricular III deverá se caracterizar enquanto momento de consolidação da apreensão dos conhecimentos adquiridos ao longo da
formação. Estes conhecimentos deverão contribuir com a organização do trabalho pedagógico dos futuros professores no ensino fundamental.

EMENTA*

Conhecimento das atividades pedagógicas: planejamento, metodologia, conteúdos, objetivos e avaliação. Regência no ensino da educação física
no nível fundamental.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 ?Estágio Supervisionado – Concepções e ordenamento legal;
 ?Politica Educacional e Educação Física: LDB/PCN/DCN’s;
 ?Educação Física no Ensino Fundamental;
 ?Projeto Pedagógico e Currículo Escolar;
 ?Funções Sociais da Escola/Educação Formal;
 ?Polêmicas contemporâneas da Educação Pública no Brasil/Bahia/ Feira de Santana;
 ?Formação profissional em Educação Física;
 ?Conteúdos das aulas de Educação Física no ensino fundamental;
 ?Ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física no ensino fundamental;
 ?Avaliação da aprendizagem nas aulas de Educação Física;
 ?Projetos de intervenção e planejamentos de ensino;
 ?Metodologias de ensino em Educação Física e Esporte escolar;

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 ?Debater pedagogicamente o ensino de Educação Física na Educação Básica, especialmente no ensino fundamental;
 ?Problematizar a prática pedagógica e a metodologia do ensino nas aulas de Educação Física no ensino fundamental;
 ?Refletir sobre as estratégias metodológicas e possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento das aulas de Educação Física na educação

básica;
 ?Cumprir as exigências legais da formação profissional em Educação Física, oportunizando o contato dos estudantes com a prática pedagógica e o

exercício profissional em salas de aula da educação básica;
 ?Subsidiar aprendizagens a todos os envolvidos no processo de formação.
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OBJETIVO GERAL

Planejar, executar e avaliar as intervenções pedagógicas na área da educação física no ensino fundamental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGIA

 ?Aulas expositivo-participativas/ teórico - praticas.
 ?Intervenção pedagógica no ambiente escolar;
 ?Pratica de Pesquisa/ Investigação orientada;
 ?Grupo de estudos;
 ?Construção coletiva de projetos de intervenção;
 ?Leitura e produção de textos;
 ?Debates;
 ?Seminário interativo;
 ?Sistematização e divulgação do conhecimento apropriado;

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua e processual, subsidiada a partir de quatro (4) categorias: os objetivos foram alcançados plenamente (10,0); os
objetivos foram alcançados (9,9 a 7,0); os objetivos foram alcançados parcialmente (6,9 a 5,0); e os objetivos não foram alcançados (4,9 a 0,0).
Os alunos deverão participar efetivamente nas aulas e ter frequência assídua, além de cumprir com a regência nas escolas públicas.
Teremos três notas: 1) Seminários sobre escola, organização do trabalho pedagógico e Educação Física; 2) Projeto de estágio IV e 3) Relatório
final de estágio.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Serão realizadas 4 horas semanais para visitas ao campo escolar e orientação e 3 horas para a organização do trabalho pedagógico.
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