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3. Atletismo 
3.1. Conceitos básicos de corrida e saltos. 
3.2. Histórico do Atletismo no mundo e Brasil. 
3.3. Técnicas de corridas e provas. 
3.4. Exercícios educativos para a marcha e ritmo. 
3.5. Provas de revezamento, passagem de bastão. 

4. Exergames 
4.1. Apresentação da atividade lúdica do jogar vídeo game com movimentos 

corporais. 
4.2. Comparação das plataformas WII e XBOX. 
4.3. Expressão corporal nas atividades esportivas, de aventura, dança. 
4.4. Contribuição individual do aluno para o bem coletivo em sala de aula. 
4.5. Descoberta de métodos de jogar em grupo com níveis de esforço físico 

controlado e consideráveis as atividades físicas tradicionais em quadra e 
campo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Alguns conteúdos serão ministrados através de aulas expositivas e dialogadas em sala, 
onde será solicitado do aluno pesquisa do conteúdo e socialização com os outros alunos 
através de debates e discussões. Os demais conteúdos serão ministrados através de 
aulas práticas no ginásio de esportes e piscina, onde através de atividades individuais e 
coletivas os alunos poderão vivenciar e problematizar os conteúdos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação se dará ao longo das aulas, através de observações do professor, da 
frequência e participação dos alunos, através de provas escritas e práticas, 
apresentação de seminário e construção de textos, a partir de pesquisa. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Ginásio. Piscina. Sala de aula. Data show. Quadro branco e piloto. Cones, arcos e 
cordas. Pranchas e espaguetes. Balança e fita métrica. Xbox e Nintendo Wii. Caixa de 
som. 
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