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IFPB 

 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 

DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Educação Física II 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 2º Série 

Carga Horária: 67 hs 

 

EMENTA 
A Educação Física no Ensino Médio insere-se dentro de uma proposta pedagógica vinculada 
as reais necessidades do alunado e dentro de uma perspectiva voltada para temas da 
atualidade, como por exemplo: conceitos básicos, mitos e tabus da atividade física 
relacionadas ao trabalho, ao lazer e a vida cotidiana. Além disso, a proposta aborda noções 
básicas de biomecânica voltada para a atividade física e suas aplicabilidades, qualidades 
físicas para o esporte e para a saúde e vivência de atividades desportivas. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Reconhecer as reais necessidades e importância da atividade física para a melhoria da 
qualidade de vida, levando em consideração os aspectos socioculturais da região. 

Especifico:  
 

 Entender os conceitos básicos a cerca da atividade física e seus reais benefícios no 
que tange a saúde e a qualidade de vida; 

 Conhecer as formas adequadas para a realização dos movimentos básicos vinculados 
as atividades físicas diversas;  

 Compreender as organizações técnicas e táticas dos esportes; 
 Vivenciar atividades físicas individuais e coletivas que favoreçam a prática da 

interação, do desenvolvimento da tomada de decisão, do respeito às diferenças e da 
capacidade criativa com ênfase na qualidade de vida. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

• Aspectos históricos e sociais do voleibol 
• Técnica e tática do voleibol 
• Regras do voleibol 
• Aspectos históricos e sociais do tênis de mesa 
• Técnica e tática do tênis de mesa 
• Regras do tênis de mesa); 
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BIMESTRE II 

 Futebol de 5 
 Goalball 
 Bocha 

BIMESTRE III 

 Ginástica na história 
 Ginástica de Academia 
 Ginástica competitiva (artística e rítmica) 
 Ginástica Laboral 

BIMESTRE IV 

 Anatomia básica (sistema locomotor) 
 Fisiologia do exercício 
 Aptidão física 
 Sedentarismo e doenças hipocinéticas 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

Serão utilizadas aulas práticas e teóricas com ênfase às experiências já trazidas pelos alunos 

quer no tocante às modalidades esportivas, quer no contexto de conhecimento corporal voltado 

à qualidade de vida e ao respeito às diferenças, além de leituras e discussões de textos, 

pesquisas e trabalhos individuais e em grupo. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 Avaliação contínua mediante participação em aulas práticas; 
 Participação e apresentação de trabalhos individuais ou em grupo; 
 Avaliação escrita. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
Ginásio, campo, quadra, data show, balança antropométrica, bolas, arcos, apitos, redes.   

 

BIBLIOGRAFIA 
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intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 
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ampliada. São Paulo: Phorte, 2010. 
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COMPLEMENTAR: 
 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Ayoub, E. 2007. Ginástica geral e educação física geral. Editora UNICAMP. Campinas, 144p. 

Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e 
exemplos práticos de aula. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991. 

Guerra, Marlene. Recreação e Lazer. 5 ed. Porto Alegre: Sagra de Luzzato, 1996. 

 
 

 


