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Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Destacar a importância da Educação Física na formação de professores, com atuação em Ensino Médio.  Os estudantes do curso de Educação
Física terão acesso a produção do conhecimento da Educação Física no currículo escolar, com destaque este componente curricular enquanto
conhecimento que deve ser acessado pelos estudantes da escola pública e ministrado pelos estudantes do curso de licenciatura em Educação
Física da Uefs, através do planejamento, regência e avaliação do trato com o conhecimento no ensino médio.

EMENTA*

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

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 1.Conceito adolescência a partir da psicologia histórico cultural
 2.As possibilidades de trato com o conhecimento da Cultura Corporal no Ensino Médio.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O Estágio Curricular IV se apresenta enquanto consolidação dos conhecimentos adquiridos durante a formação e compreenderá apreensão do
conceito adolescência a partir da psicologia histórico-cultural. Será um momento para identificação da prática social inicial, problematização,
instrumentalização, elaboração da síntese catártica e retorno a uma prática social final, no que se refere às possibilidades da Educação Física no
Ensino Médio.

OBJETIVO GERAL

- Compreender as possibilidades de organização do trabalho pedagógico da Educação Física no Ensino Médio, através da análise crítica da
inserção deste componente curricular neste nível de ensino buscando apontar a Pedagogia Histórico-Crítica e a abordagem critico-superadora
como possibilidades teórico-metodológicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entender os elementos estruturantes do planejamento pedagógico em ensino médio;
- Construir possibilidades didáticas da educação física tendo como referência os conteúdos estruturantes da cultura corporal.
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METODOLOGIA

Método:
1. Prática social - aproximação do aluno a realidade escolar,
2. Problematização – debater as problemáticas significativas no campo da realidade educacional e apontar as possibilidades a serem realizados
para a compreensão do trabalho pedagógico;
3. Instrumentalização – Acesso ao conhecimento: leituras, resumos e discussões de textos. Na instrumentalização os alunos deverão se apropriar
dos textos, capítulos de livros, vídeos didáticos, entre outros
4. Catarse - realização das primeiras sínteses acerca do conteúdo da disciplina;
5. Retorno à prática social – execução do acompanhamento no trabalho pedagógico;
 •Exposição dialogada;
 •Exibição de filme;
 •Leituras e sínteses de textos e artigos;
 •Exposições de produções realizadas no estágio;
 •Relatórios de atividades pedagógicas;
 •Seminário com debate sobre as proposições pedagógicas da Educação Física;
 •Organização e execução de oficinas pedagógicas;
 •Reuniões pedagógicas com os professores, coordenação e direção da escola campo de estágio;
 •Elaboração e execução de planos de ensino e de aulas;
 •Avaliação coletiva das atividades realizadas.

AVALIAÇÃO

Os alunos deverão participar nas aulas e ter frequência assídua, seguindo a normatização institucional da Uefs. A avaliação formativa será
subsidiada a partir de quatro (4) categorias: os objetivos foram alcançados plenamente (10,0); os objetivos foram alcançados (9,5 a 7,0); os
objetivos foram alcançados parcialmente (6,5 a 0,5); e os objetivos não foram alcançados (0,0).
Os procedimentos adotados no processo da avaliação somativa são os seguintes:
Avaliação 1 –Plano de Ensino e planos de aula (0 a 10).
Avaliação 2 –Avaliação escrita (0 a 10).
Avaliação 3 – Entrega e apresentação do relatório final da disciplina Estágio Curricular IV com todo a documentação solicitada (0 a 10).
O relatório final de estagio devera ser entregue, assinado, com data e salvo em PDF e enviado por email.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Os alunos terão a carga horária semanal de 7 horas para atividades de campo na escola pública e para a realização de aulas expositivas,
avaliações, seminários e orientações de relatórios

 1.Conceito adolescência a partir da psicologia histórico cultural - 8 horas
 2.As possibilidades de trato com o conhecimento da Cultura Corporal no Ensino Médio- 8 horas

3.     Elaboração de plano de ensino e de planos de aula - 10 horas
4.     Avaliações - 4 horas
Campo de estagio: 70 horas
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