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4. Rugby 
4.1. Histórico do rugby, sua origem e evolução no Brasil; 
4.2. Características principais do rugby; 
4.3. Principais fundamentos do rugby (passe, drible, condução; 
4.4. O jogo de rugby e suas regras básicas. 

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, na piscina e no campo, onde por meio 
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 por parte dos alunos, por meio de provas escritas e práticas, 
apresentação de seminário e construção de textos a partir de pesquisa. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Ginásio. Piscina. Campo. Sala de aula. Datashow. Quadro branco e piloto. Bolas de 
handebol, futsal e de borracha. Cones, arcos e cordas. Pranchas e espaguetes. 
Balança e fita métrica. 
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