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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Discute-se nesse componente curricular, o esporte enquanto fenômeno sociocultural e sua inserção no currículo de formação e na prática
profissional do professor Educação Física. Durante o semestre letivo, são feitos estudos e experiências que privilegiam o esporte como prática
corporal da nossa cultura que deve ser tematizado a partir de questões atinentes ao campo da cultura, do desempenho esportivo, do lazer e da
saúde. Pretende-se contribuir com a formação de profissionais de educação física, capazes de mobilizar o esporte em sua prática docente, numa
perspectiva mais crítica e transformadora.

EMENTA*

Esportes de quadra: metodologia das diferentes abordagens pedagógicas. Técnicas e regras. O esporte como fenômeno sócio-histórico. Teorias do
esporte . Problemáticas significativas. O trato com o conhecimento esporte em diferentes esaços.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Aspectos históricos, teóricos e conceituais do esporte
 •Características e classificações dos esportes
 •O Esporte Moderno e seus elementos universais: dimensões de estrutura e funcionamento
 •Dimensões sociais do esporte: abordagem do esporte enquanto lazer, educação e rendimento
 •Esporte na/ da escola
 •Metodologias de ensino do esporte
 •O Esporte e suas relações com outros elementos sócio-culturais, como a mídia, a violência, a economia, as questões de gênero, o dopping, entre

outros
 •Considerações especiais sobre as modalidades esportivas de quadra (invasão e rede), enfatizando o desenvolvimento tático individual e

técnico-tático, as regras e as estratégias de jogo.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Compreender o esporte como fenômeno social e prática corporal da nossa cultura, portanto, produto e produtor de diferentes sentidos e
significados;
Compreender os dilemas e as perspectivas para o trato pedagógico do esporte em sua prática docente/profissional;
Mobilizar conhecimentos técnicos, pedagógicos, éticos e políticos no processo de ensino-aprendizagem do esporte para a seleção, organização e
escolhas dos diferentes métodos e estratégias de ensino para as diferentes dimensões do esporte;
Planejar e aplicar em espaços escolares e não escolares, os conhecimentos críticos (mídia e esporte, esporte rendimento e lazer, eventos
esportivos, torcidas...), os saberes corporais e técnicos (técnicas, táticas, regras, sistemas de jogo e organização), e os saberes atitudinais das
modalidades esportivas de quadra.
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OBJETIVO GERAL

 •Conhecer possibilidades teórico-metodológicas para o ensino-aprendizado das técnicas e do pensamento tático dos esportes de quadra,
favorecendo aos estudantes experimentações teórico/práticas pertinentes à docência do ensino desses esportes no âmbito escolar, lazer e
educação para a saúde para diferentes grupos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Dominar os conceitos sobre o esporte e identificar suas formas de expressão;
 •Identificar o esporte como manifestação sócio-histórico-cultural e suas relações com a educação, saúde, lazer e inclusão social;
 •Reconhecer os aspectos educativos do esporte nos espaços escolar e não escolar;
 •Reconhecer a inter-relação entre esporte e sociedade a partir de temáticas atuais (mídia, doping, violência, políticas públicas e gênero);
 •Dominar conceitos, procedimentos e atitudes relacionados à metodologia do ensino do esporte a partir das Teorias Pedagógicas da Educação e

do Ensino da Educação Física;
 •Conhecer algumas modalidades esportivas de quadra, suas regras, princípios operacionais e principais aspectos técnicos e táticos.

METODOLOGIA

 •Exposições orais dialogadas;
 •Organização e apresentação de seminários temáticos;
 •Leitura e discussão de textos relacionados aos principais conteúdos da Disciplina;
 •Exposição de vídeos;
 •Aulas teóricas-práticas: experimentações de modalidades esportivas, estudos e pesquisas sobre os esportes de quadra, planejamento e docência.

AVALIAÇÃO

Avaliação 1: Nível de conhecimento conceitual dos conteúdos (prova dissertativa) - 10 pontos
Avaliação 2: Seminários temáticos - 10 pontos
Avaliação 3: Planejamento e aplicação de prática docente - 10 pontos
OBS. A participação dos estudantes na disciplina também será avaliada. Caso necessário, a aproximação na nota de uma das avaliações regulares
do semestre poderá ocorrer. Para tal, os seguintes critérios serão considerados:
- Ter frequência igual ou superior a 80% nas atividades;
- Assiduidade e pontualidade nas aulas;
- Cumprir os prazos estabelecidos para entrega dos trabalhos e tarefas solicitados durante o semestre;
- Participar de forma ativa nas discussões sobre as temáticas desenvolvidas durante o transcorrer da disciplina, a partir das leituras sugeridas e
nas atividades programadas.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

As datas atualizadas das atividades estarão disponíveis no planejamento de aulas no Portal Sagres. Segue abaixo a proposta de cronograma para
esse semestre com a sequência das atividades por encontro. Ajustes na ordem poderão acontecer em comum acordo entre professor e estudantes.

 1.Apresentação da disciplina e construção coletiva do semestre
 2.Esporte moderno: origem, história, características, conceitos e relações
 3.Dimensões sociais do esporte. O esporte enquanto conteúdo da Educação Física
 4.Por que e o que ensinar sobre esporte. Sistemas de Classificação do Esporte
 5.O que ensinar sobre esporte
 6.Características dos Esportes de invasão e de rede divisória
 7.Seminários temáticos
 8.Seminários temáticos
 9.Revisão geral para a avaliação I
 10.Avaliação I – Prova escrita
 11.Orientações para elaboração de planos de ensino e de aula
 12.Revisão sobre as dúvidas relacionadas aos seminários temáticos
 13.Análise de vídeos (ilustração sobre as regras oficiais)
 14.Avaliação III – Aplicação dos planos de aula
 15.Avaliação III – Aplicação dos planos de aula
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handebol e Ultimate Frisbee. Maringá: EDUEM, 2014.
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