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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Atividade de articulação teórico-prática dos conhecimentos da área de Educação Física, com ênfase no conhecimentos do objeto da Educação,
voltada para a aquisição de habilidades ligadas à materialização da práxis pedagógica, contribuindo na formação do docente. Aprofundamento da
sistematização dos dados da realidade e a função da universidade para a comunidade. Envolver os alunos em atividades de pesquisa, de
extensão, em projetos de conhecimento;

EMENTA*

Oferecimento de espaços em que os alunos possam colocar em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências, os saberes
pedagógicos e as habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso tematizado a cultura corporal de
movimento. A atividade docente deve materializar- se através da pesquisa, do ensino e da extensão refletindo acerca da relação indivíduo-prática
educativas - e sociedade.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Elementos essenciais para elaboração de Projeto pedagógico/intervenção
Elaboração de um Projeto de Intervenção, a partir de diagnósticos de necessidades;
Competências para ensinar nas aulas de Educação Física;
Enfrentar e analisar em conjunto situações complexas, práticas e problemas profissionais;
Organizar e conduzir situações de aprendizagem;
As intervenções: diferenças entre o planejado e o vivido, relato das principais ocorrências, a experiência docente; o público-alvo, pontos positivos
e negativos
Apresentar um seminário abordando a execução do projeto de intervenção;
Observação e avaliação numa abordagem formativa.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles;
Representar situações da realidade, que construímos e armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação humana;
Mobilizar, integrar ou utilizar os conhecimentos da cultura corporal do movimento;

OBJETIVO GERAL

 •Analisar, refletir e compreender os elementos essenciais a elaboração de projetos de intervenção
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Orientar a elaboração de um projeto de pesquisa na área de Educação Física;
Executar projeto de intervenção em diferentes espaços de atuação da Educação Física escolar e não escolar.
Avaliar o processo de construção, as dificuldades encontradas, as aprendizagens significativas, as orientações;

METODOLOGIA

 •Aula expositiva, utilizando fundamentação textual, vídeos e imagens argumentativas;
 •Vivências corporais em grupo;
 •Orientações individuais e em grupo para a elaboração dos projetos;
 •Seminário interno de apresentação dos projetos de intervenção;

AVALIAÇÃO

Será processual;
 •1ª Avaliação: Acompanhamento da elaboração do projeto de intervenção;
 •2ª avaliação: Apresentação do texto escrito do projeto. Execução do projeto. Planos de aula;
 •3ª avaliação: Seminários de socialização e relatórios

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Projeto pedagógico/intervenção:
 •Elaboração de um Projeto de Intervenção, a partir de diagnósticos de necessidades;
 •Competências para ensinar nas aulas de Educação Física;
 •Organizar e conduzir situações de aprendizagem;
 •Observação e avaliação numa abordagem formativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

VASCONCELOS, Celso dos S. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político pedagógico. 19 edição. São Paulo, Libertad 2009.
FREIRE, João Batista; SCAGLIA, Alcides José. Educação como prática corporal. São Paulo; Scipione, 2003.
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. 6. ed Campinas: Papirus, 1995.
BRUHNS, Heloísa (org). Introdução aos Estudos do Lazer. 1ª edição. Campinas, SP. Editora da UNICAMP, 1997
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3a ed. São Paulo: Atlas, 1991
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