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Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A atividade física sempre fez parte da história da humanidade. Algumas civilizações passaram a sistematizar a atividade física criando métodos de
prática que mais tarde se tornaram métodos de ensino visando a educação, o bem estar das pessoas, a atenção à saúde e também o
entretenimento.
Neste sentido, a disciplina  Metodologia do Ensino da Ginástica permitirá ao aluno compreender a atividade física no seu percurso histórico e na
 contemporaneidade, reconhecendo as diversas manifestações e modalidades da ginástica e sua utilização para o processo de formação do
indivíduo.
A influência doas nuances histórico-críticas e culturais que evidencia o surdimento e aparecimento de novas manifestações da ginástica e a sua
utilização nos diversos âmbitos.
Ser capaz de  ensinar  elementos ginásticos, conhecer e manipular alguns aparelhos.  ter noções sobre coreografias de ginástica , elaborar e
aplicar atividades ludo-recreativas com os elentos ginásticos, valorizar esse elemento da cultura corporal no contexto educacional, cultural, social e
filosóficos, são pontos chaves da disciplina.

EMENTA*

Teoria da ginástica: abordagem sócio-histórica. As escolas de ginástica. Expressões do movimento ginástico. O trato com o conhecimento ginástica
em diferentes possibilidades de manifestações: esporte, saúde, lazer, escola. Problemáticas significativas.
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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 1.Histórico da ginástica /Linhas doutrinárias da Educação Física
 2.Métodos de Ginástica
 3.Fundamentos Básicos da Ginástica
 4.Ginástica e Cultura Corporal: Visão Multidisciplinar
 5.Corpo-espaço-movimento
 6.A Ginástica na contemporaneidade

 •Ginástica Rítmica
 •Ginástica Aeróbica
 •Ginástica Artística
 •Ginástica Acrobática
 •Ginástica de Trampolim
 •Ginástica para Todos
 •Ginástica na Escola
 7.Dimensões sociais da Ginástica (educação, saúde, lazer, esporte)
 8.Ginástica e mídia
 9.Considerações histórico-críticas
 10.Temais atuais
 11.Leitura e discussão de artigos, textos e vídeos
 12.Avaliação

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Planejar, organizar, ensinar, orientar e avaliar atividades dos diversos tipos de ginástica.

OBJETIVO GERAL

Adquirir conhecimentos básicos sobre Ginástica com o intuito de elaborar processos de trabalho no campo da educação pelo movimento humano

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •- Identificar a Ginástica como elemento da Cultura Corporal no ensino da Ed. Física.
 •- Analisar como os métodos ginásticos influenciaram sobremaneira a constituição da Educação Física  no Brasil e estiveram presentes nos

discursos políticos, médico e pedagógico.
 •- Vivenciar a ginástica através de participações em trabalhos individuais e coletivos.
 •- Descobrir como a ginástica pode ser re significada para a prática pedagógica escolar.
 •- Desenvolver e aplicar planos de aula para diferentes categorias.
 •- Elaborar, aplicar e organizar trabalhos coreográficos.
 •- Apresentar proposta interdisciplinar para a prática da ginástica.
 •- Reconhecer a função lúdica e prazerosa presentes na Ginástica .

METODOLOGIA

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas e dialógicas, em forma de processos interdisciplinares ou não, áudio visual, discussões
de artigos, trabalhos em grupos, seminários, debates. A parte prática constará de atividades desenvolvidas pelo professor e pelos alunos para
conhecimento prático em uma realidade concreta. Sempre que possível visitas a academias, escolas e locais de realização de eventos esportivos
onde acontecem tais atividades e a vinda de professores convidados. Os recursos didáticos serão: quadro branco, , livros,  e data show, TV, , som,
aparelhos de ginástica.

AVALIAÇÃO

Atividades em Classe
Leitura/análise de textos e artigos científicos
Seminário
Avaliação escrita
Avaliação prática (Composição de coreografias de ginástica)
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Leitura e discussão de artigos e textos
Elaborar sequências coreográficas
Ensinar exercícios ginásticos aos colegas de turma.
Utilizar os equipamentos e aparelhos da ginástica

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

AGOSTINI, Barbara R. Ginástica Rítmica:do contexto educacional à iniciação ao alto rendimento. São Paulo: Fontoura, 2015.
ARAÚJO, C. Manual de ajudas em ginástica. Canoas: Ed. da ULBRA, 2003
ÁVILA-CARVALHO, Maria de Lurdes T. Ginástica Rítmica de Alto Rendimento Desportivo: Estudo de variáveis do desempenho na especialidade de
conjuntos. Dissertação de Doutoramento em Ciências do Desporto, Universidade do Porto. Porto: 2012
AYOUB, Eliana – Ginástica geral e educação física escolar. Campinas: Unicamp, 2003.
BROCHADO, F. A.;  BROCHADO, M. M. V. Fundamentos de ginástica artística e de trampolins. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 166 p
CARRASCO, R. Pedagogia dos Aparelhos. Manole, 1982.
GAIO, Roberta. Ginástica Rítmica Desportiva ”Popular” uma proposta educacional, 2ª edição, São Paulo: Fontoura, 2007
GAIO, Roberta. GOIS, Ana A. F. BATISTA, José C. (org.) A ginástica em questão: corpo e movimento. 2ed. São Paulo: Phorte, 2010.
LAFFRANCHI, Bárbara Treinamento Desportivo aplicado à Ginástica Rítmica. Londrina: UNOPAR, 2001.
MARTIN-LORENTE, E. 1000 exercícios ginásticos com acessórios fixos e móveis. São Paulo: Zamboni Books, 2002.
OLIVEIRA, Nara. R.C. de; LOURDES, Luiz F.C. Ginástica Geral na escola uma proposta metodológica. In: Pensar a prática: revista da pós
graduação em Educação Física. Universidade federal de Goiás, Faculdade de educação física. V.7, n.2, jul| dez. 2004
PAVLOVIC, B. – Ginástica aeróbica. Rio de Janeiro: Sprint, 1987.
SANTOS, José C. E. dos. Ginástica Geral: elaboração de coreografias, organização de festivais. Jundiaí, SP: Fontoura, 2001

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARBANTI, V. J. Esporte e atividade física: interação entre rendimento e qualidade de vida. Barueri: Manole, 2002. 349.
BOUCH, Jean le – Rumo a uma ciência do movimento humano. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.
CASTRO, Ana Lúcia de – Culto ao corpo e sociedade: mídia, estilos de vida e cultura de consumo. São Paulo: Annablume, 2003.
DANTAS, Estélio H. M.(org.) – Pensando o corpo e o movimento.Rio de Janeiro: Shape, 1994.
MOREIRA, Evando Carlos – Educação física escolar: desafios e propostas. Jundiaí: Fontoura, 2004.
PENSAR A PRÁTICA – Revista da pós-graduação da faculdade de educação física. Goiânia: UFG, v.7, n.2, jul./dez., 2004.
PRIORE, Mary Del.:Melo Victor de. A História do esporte no Brasil: do império aos dias atuais. Ed.UNESP, 1ª Ed. 2009.
SCARPATO, Marta (org.) – Educação Física: como planejar as aulas na Educação Básica. São Paulo: Avercamp, 2007.
STRAZZACAPPA, Márcia e MORANDI, Carla – Entre a arte e a docência. São Paulo: Papirus, 2006.
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