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Curso: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Docente: EVÓDIO MAURÍCIO OLIVEIRA RAMOS

Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU163 PRÁTICA CURRICULAR III 0 100

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Construção e apropriação de conhecimentos científicos sobre a identidade e os saberes docentes necessários para atuação na área de Educação
Física com vistas ao planejamento de intervenções nos diferentes campos de atuação e as intercessões com a ensino, pesquisa e a extensão no
contexto universitário.

EMENTA*

Organização de espaços de estudos, pesquisas, fóruns temáticos e atividades de extensão que pensem sobre a natureza da atividade docente e
que identifiquem a prática como forma de produção, socialização e difusão do conhecimento.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Identidade Docente;
 •Saberes Docentes;
 •Natureza a atividade docente: Organização do trabalho pedagógico;
 •Ensino, Pesquisa e extensão em Educação Física.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 •Compreender a realidade e as possíveis formas de intervenção crítica nos contextos educacionais;
 •Organizar e executar o trabalho pedagógico nos diferentes campos de atuação com vistas ao exercício ético, autónomo e político;
 •Atuar de forma contextualizada , consciente e crítica associando a produção do conhecimento às dimensões da pesquisa, da extensão e do

ensino;

OBJETIVO GERAL

 •Compreender a natureza do trabalho docente e suas interfaces com os espaços de estudos, pesquisas, fóruns temáticos e atividades de extensão

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Analisar a natureza da atividade docente;
 •Relacionar os espaços de estudos, pesquisas, fóruns temáticos e atividades de extensão, identificando com a natureza da atividade docente;
 •Reconhecer a prática como forma de produção, socialização e difusão do conhecimento

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado
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METODOLOGIA

A articulação teoria-prática é a estratégia metodológica básica adotada na disciplina, a ser exercitada através do trinômio reflexão-ação-reflexão.
Serão realizadas:
Aulas expositivas e dialogadas;
Atividades pedagógicas orientadas;
Intervenção pedagógica reflexiva;
Participação em Eventos acadêmicos  (Palestras, Seminários, Oficinas)
Visitas de campo;
Organização e construção de espaços de produção científica;

AVALIAÇÃO

Seminário temático – Organização e domínio da temática; clareza e objetividade na apresentação oral; interrelação da temática com a prática
docente;
Elaboração de artigo científico – Produção escrita; dominio do tema; estruturação e adequação às normas técnicas;

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Identidade docente
Sentido e significado da atividade docente
Produção de Planos de Aula e Intervenção
Saberes  docentes
Ciclos de debate sobre Paulo Freire
A relação pesquisa, ensino e extensão na universidade
Visita a grupos de pesquisa do curso de educaçao física e áreas afins
Debate sobre os diferentes espaços de atuaçao profissional
Plano de intervenções pedagógicas e trocas de saberes
Tecnicas de elaboraçao de artigo científico
Roda de pesquisadores – experiência com produção científica
Visita a Projetos de Extensão

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*
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Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. São Paulo, Cortez, 2002. p. 205-222
FREIRE, E.S.; VERENGUER, R.C.G.; REIS, M.C.C. Educação Física: pensando a profissão e a preparação profissional. Revista Mackenzie de
Educação Física e Esporte, São Paulo, v.1, n.1, p.39-46, 2002.
FIGUEIREDO, Zenólia Christina. Uma experiência de formação de professores de educação física na perspectiva do formar-se professor.  Revista
Pensar a prática, v. 12, n.3, 2009
RANGEL BETTI, Irene C.; BETTI, Mauro. Novas perspectivas na formação  profissional em Educação Física. Motriz, v.2, n.1, jun. 1996
FIGUEIREDO, Zenólia Christina. Uma experiência de formação de professores de educação física na perspectiva do formar-se professor. Pensar a
Prática 12/3: 1-11, set./dez. 2009.
KRUG, Rodrigo de Rosso; KRUG, Hugo Norberto. Os saberes necessários à prática docent em Educação Física Escolar na percepção dos
acadêmicos da Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFSM. EFDeportes.com, Revista Digital · Año 15 · N° 150, Buenos Aires, Noviembre de
2010
SANTOS, Andreia Mendes dos; SILVA, Renata Santos da. O processo de construção da identidade docente no Brasil. Simpósio Internacional de
Educação. Disponível em:www.feevale.br/seminárioeducação. Acesso em 17/03/2019.
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