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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Proporcionar aos acadêmicos o acesso ao conhecimento sobre um dos conteúdos da cultura corporal historicamente produzido pela sociedade, o
Jogo, um dos temas objeto de ensino da Educação Física e que confere identidade ao profissional desta área de conhecimento, o qual deve saber
tratá-lo pedagogicamente nos diferentes espaços educativos onde atua.

EMENTA*

Conceito e características do Jogo. Jogo como elemento da Cultura Corporal. Jogo e suas relações pedagógicas e metodológicas no processo de
ensino-aprendizagem na Educação e na Educação Física. Importância, possibilidades e limitações da utilização do Jogo como elemento de
desenvolvimento e interação do ser humano com o meio natural e social.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

- O jogo como elemento da cultura: reflexões sobre a diversificação do conceito de jogo e suas características;
- Classificação e caracterização dos jogos: autores clássicos e atuais;
- Jogo e educação: funções pedagógicas e relações com o desenvolvimento e a aprendizagem. Critérios para a escolha e organização de jogos na
educação. Importância para a formação humana;
- O jogo como recurso pedagógico-metodológico da Educação Física escolar e não escolar: possibilidades e adequações.
- Propostas de organização e sistematização do Jogo como conteúdo da educação física escolar.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ser capaz de:
Identificar os conceitos sobre Jogo, a partir de autores clássicos e contemporâneos;
Reconhecer as características de atividades consideradas como jogo e compreender sua contribuição ao processo educativo dos educandos;
Identificar os principais problemas no trato pedagógico do jogo em aulas de Educação Física e reconhecer a necessidade de desenvolvê-lo como
conteúdo principal das aulas de uma unidade didática;
Identificar e analisar as principais propostas de organização e sistematização do jogo para as diferentes etapas da escolarização básica.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO GERAL:
- Reconhecer a importância do jogo para a formação cultural humana, sua contribuição aos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos
alunos, e ser capaz de planejar aulas com este conteúdo em processos educativos formais e não formais.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar as características dos jogos e brincadeiras e compreendê-los em sua complexidade, como elementos culturais produzidos em um
contexto histórico-social;
Reconhecer as possibilidades e limites da contribuição do jogo como recurso pedagógico-metodológico no contexto da Educação Física em
espaços formais e não formais de educação;
Identificar as diversas classificações de jogos, as vantagens e desvantagens de sua utilização e os critérios para a sua escolha;
Compreender a contribuição do jogo aos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos;
Analisar propostas de organização e sistematização do jogo para espaços formais e não formais de educação.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas e dialogadas;
- Debates e discussões a partir de textos, filmes e vídeos;
- Visitas de campo;
- Vivências práticas de jogos para análise e discussão.

AVALIAÇÃO

1ª Avaliação: prova escrita (individual) (10,0)
 
2ª avaliação: elaboração de texto sobre a contribuição do jogo ao processo educativo (a partir de referências teóricas científicas). (em dupla)
(10,0);
3ª Avaliação: elaboração de um Plano de Unidade com o tema Jogo para um dos ciclos da Educação Básica. (em grupo) (10,0)
 
OBS. Haverá também uma avaliação da participação dos alunos na disciplina, que significará a possibilidade de um acréscimo de até 1,0 ponto na
nota de uma das avaliações regulares do semestre, de acordo com os seguintes critérios:
-Ter frequência igual ou superior a 80%, ou seja, 60 horas-aula;
- 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.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

 DATASCONTEÚDO
1a aula: Apresentação da ementa e programa da disciplina, critérios de avaliação e bibliografia básica; Conceito e características de jogo:
percepção dos elementos essenciais a partir da visão dos alunos. Entendimento do fenômeno Jogo como um elemento cultural – atrelado ao
contexto histórico-social. Vivências de jogos para identificação de suas características, sob a ótica dos alunos.
2a aula: Características que reforçaram a desconsideração de sua importância para a formação humana. Estudos que provocaram uma reviravolta
na percepção de sua contribuição ao processo de desenvolvimento e aprendizagem. Percepção das vantagens educacionais das características do
Jogo. Estudos clássicos sobre Jogo (Huizinga, Calllois). Entendimento sobre sua contribuição à formação cultural humana e ao processo educativo
em particular, a partir de percepções sobre suas características. Vivências de jogos – análise sobre os diferentes tipos de jogos/brincadeiras.
3a aula: Características de Jogo a partir de pesquisas contemporâneas (Kishimoto, Friedmann). Atenção à complexidade do fenômeno, síntese dos
pontos comuns entre os autores. Vantagens e desvantagens de suas características para a utilização em processos educativos (percepção dos
alunos e de autores). Vivências de jogos – análise sobre os diferentes tipos de jogos/brincadeiras. Reconhecimento de sua contribuição ao
processo educativo.
4a aula: Características de Jogo a partir de pesquisas contemporâneas (Giles Brougère e João Freire). Atenção à complexidade do fenômeno, à
dimensão simbólica/representativa que distingue o jogo humano, à função do educador e à organização do ambiente de aprendizagem para o
trabalho com o jogo. Jogo e educação: possibilidades e limites a partir da análise das características e funções dos diferentes espaços educativos
para aulas de Educação Física. Necessidade de equilíbrio entre a função lúdica e educativa; análise do tempo e espaço para o jogo nos diversos
espaços educativos; análise sobre a formação dos professores e o conhecimento sobre as características de jogo e sua contribuição ao processo
de aprendizagem dos sujeitos. Jogo e educação: critérios para a escolha dos jogos para diferentes espaços educativos e sujeitos da
aprendizagem. Vivência de jogos: análise sobre suas possibilidades de utilização em diferentes espaços educativos.
5a aula: Relações entre Jogo, desenvolvimento e aprendizagem: discussão de pontos apresentados por estudiosos (Piaget e Vygotsky). O Jogo e
as diferentes fases de desenvolvimento. Tipos de jogos para utilização nos diversos espaços educativos: classificação de jogos e suas vantagens
pedagógicas e metodológicas. Vivência de jogos: análise sobre suas possibilidades de utilização em diferentes fases do desenvolvimento, sob a
ótica dos estudos de Piaget e Vygotsky.
6a aula: 1ª avaliação regular do semestre (prova escrita) (individual)
7a aula: Discussão sobre a 1a avaliação (retomada da aprendizagem). Discussão e análise sobre propostas de planos de aula para Jogo em séries
da educação básica. O jogo como recurso pedagógico e metodológico da Educação Física: limitações e possibilidades. Dimensões conceituais,
procedimentais e atitudinais na prática do jogo no processo educativo (Darido e Rangel). Análise de vídeos com prática de jogos para aulas de
Educação Física. Vivência de jogos populares locais, regionais e nacionais para análise e discussão sobre sua contribuição ao processo educativo
dos alunos da educação básica.
8a aula: Discussão sobre jogo eletrônico, a partir dos textos propostos. Análise sobre o rompimento dos tradicionais limites espaciais e temporais;
virtualização das vivências e experiências corporais. Aspectos negativos e positivos dos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos e cultura infantil.
Análise da utilização dos jogos eletrônicos na prática corporal, a partir do vídeo “quadribol”, de um dos filmes do Harry Porter. Vivência de jogos
criados pelos alunos, para análise e discussão sobre suas possibilidades de relação com o jogo como conteúdo e metodologia para as aulas de EF
escolar, além da relação com os objetivos para cada ciclo de ensino.
9a aula: Análise e discussão sobre a escola contemporânea, a partir dos textos de Bracht e Vago. Análise sobre as implicações dessa realidade
escolar para a prática pedagógica do jogo na Educação Física escolar: tradição, dilemas e possibilidades. Análise e discussão sobre o jogo na
escola a partir do vídeo “Ginástica de Barranco”. Vivência de jogos pré-desportivos e populares para análise e discussão sobre sua contribuição ao
processo educativo dos alunos, avaliando suas possibilidades de utilização como conteúdo e metodologia nas aulas, e relacionando com objetivos
para uma turma da educação básica.
10a aula: Organização e sistematização do Jogo para a Educação Básica. Análise das propostas sistematizadas para a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio. Reflexões sobre adaptações destas propostas a sujeitos em espaços educativos não formais. Exercícios de elaboração de
planos de unidade de jogo para um dos ciclos da educação básica. Vivência de jogos de tabuleiro para análise e discussão sobre sua contribuição
ao processo educativo dos alunos da educação básica.
11a aula: Organização e sistematização do Jogo para a Educação Básica. Análise das propostas sistematizadas para a Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio. Reflexões sobre adaptações destas propostas a sujeitos em espaços educativos não formais. Exercícios de elaboração de
planos de unidade de jogo para um dos ciclos da educação básica. Vivência de jogos de tabuleiro para análise e discussão sobre sua contribuição
ao processo educativo dos alunos da educação básica.
12a aula: Orientações para a elaboração da produção textual sobre a importância e contribuição do jogo ao processo educativo e de
ensino/aprendizagem dos educandos.
13a aula: Orientações para a elaboração dos planos de unidade para o jogo como tema principal de um ano de um dos ciclos da educação básica.
14a aula: 2ª avaliação regular do semestre (entrega da produção textual sobre a importância e contribuição do jogo ao processo educativo e de
ensino/aprendizagem de seus futuros alunos, levando em conta os conceitos, ideias e argumentos dos autores estudados, ou outros que também
tenham estudado sobre o jogo). Orientações finais para a elaboração dos planos de unidade para jogo como tema principal de um ano de um dos
ciclos da educação básica.
15a aula: 3ª avaliação regular do semestre (entrega dos planos de unidade).

Avaliação final.
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