
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Sagres Diário

PLANO DE ENSINO
segunda-feira, 30 de setembro de 2019

Página 1 de 3

Univ. Est. de Feira de Santana

Campus: UEFS

Sem.: 20191

Curso: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Docente: AMANDA LEITE NOVAES

Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU161 PRÁTICA CURRICULAR I 0 100

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Para formação profissional em Educação Física a Prática Curricular I será entendida como uma articuladora entre a identificação de campos de
intervenção da Educação Física e a investigação da prática docente, da pesquisa e produção do conhecimento dessa área em diferentes contextos
profissionais.

EMENTA*

Exercício de reconhecimento e reflexão acreca dos campos de intervenção em que a Educação Física se insere, buscando identificar a docência
como a atividade profissional do professor de Educação Física e investigar como se configura a prática docente, a pesquisa e a produção do
conhecimento desta área, nestes espaços.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •O papel da formação inicial na intervenção e construção de identidade profissional do(a) Professor(a) de Educação Física;
 •Educação Física e Saúde: relações e inter-relações necessárias;
 •Aspectos conceituais sobre o Treinamento e possibilidades de intervenção profissional;
 •Conhecimentos básicos acerca do Lazer: aspectos histórico-conceituais, barreiras, equipamentos e duplo processo educativo;

Pensar Educação Física na Escola para formação cultural da infância e juventude

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Conhecer o papel da formação inicial na intervenção e construção da identidade profissional do(a) professor(a) de Educação Física;
Reconhecer a Educação Física como área de conhecimento e atuação profissional inserida na Saúde;
Aproximar-se de aspectos conceituais, práticos e científicos sobre o treinamento físico na perspectiva de diferenciar rendimento de alto rendimento
e identificar diferentes espaços de atuação profissional na EF;
Apropriar-se de aspectos histórico-conceituais, barreiras, equipamentos e duplo processo educativo em lazer no intuito de reconhecer
possibilidades de atuação profissional do(a) professor(a) de EF;
Compreender o papel socioeducativo da Educação Física e seu lugar como componente curricular na Educação Básica (BNCC), bem como, em
outros contextos educacionais;
Desenvolver habilidades teórico-metodológicas básicas para atuação profissional como professor(a) de Educação Física em diferentes espaços, a
partir de estudos, vivências e experiências compartilhadas.
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OBJETIVO GERAL

 •Construir situações de ensino-aprendizagem em que os alunos possam identificar a docência como atividade profissional em quaisquer que sejam
os campos de intervenção em que a Educação Física se insere. Para tanto, busca-se identificar os espaços de intervenção profissional e investigar
como se configura a prática docente, a pesquisa e a produção de conhecimento em diferentes contextos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Apresentar subsídios básicos para reconhecimento da prática educativa nos diferentes espaços de atuação profissional e suas inter-relações com
o contexto sócio-político e econômico no intuito de refletir criticamente a cerca do processo de formação e exercício profissional.
 •Identificar os conhecimentos que envolvem o campo científico da Educação Física, bem como, os espaços de intervenção profissional que

contemplam o contexto de debate sobre Saúde, Treinamento, Lazer e Educação, bem como, as inter-relações necessárias para formação de
professores de Educação Física.

METODOLOGIA

 •Aulas expositivo-participativas a cerca dos conhecimentos selecionados para contemplar a ementa;
 •Visita a espaços de atuação profissional da área;
 •Leitura e discussão de textos relacionados aos conhecimentos abordados;
 •Vivências acerca dos espaços e prática de pesquisa didática;
 •Exposição de vídeos/filmes;
 •Relatos de experiências com professores e estudantes convidados (as);
 •Construção de seminários temáticos que possibilitem a socialização das visitas desenvolvidas nos espaços

AVALIAÇÃO

 •Por entender que a avaliação deve ser contínua e transcorrer em todo processo de ensino-aprendizagem, serão utilizados os critérios de
participação e freqüência nas atividades propostas, bem como, compreensão do conteúdo sugerido e a articulação teoria-prática. Neste sentido,
utilizaremos como instrumentos de avaliação: elaborações escritas (trabalhos acadêmicos e de pesquisa); planejamento, execução e avaliação de
aulas; debates/discussões a cerca das temáticas problematizadas e apresentação de seminários temáticos. As pontuações estarão distribuídas
assim:
1ª nota
5,0 – Produção textual sobre o eixo da formação/atuação profissional;
5,0 – Debate sobre o eixo formação/atuação profissional; ou
10,0 – Avaliação escrita (prova) ou nota coletiva em discussão/debate/vivencias de eixo(s) inicial
2ª nota
10,0 Avaliação escrita ou oral (a definir o formato) – sobre os eixos que não forem contemplados na primeira nota;
3ª nota
Relatório das visitas e/ou pesquisas de campo;
4,0 – Relatório escrito, incluindo os parciais;
3,0 – Apresentação do Relatório e/ou pesquisas em forma de seminário temático.
3,0 - Autoavaliação

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado
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