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EMENTA 

Estudo dos determinantes históricos e socioculturais da Cultura corporal do movimento 
humano, corpo e saúde. Estudos dos problemas atuais da sociedade. Noções sobre a 
ética e moral no esporte e no contexto social. 

Conceitos de lazer e suas diversas formas de vivências. Definições acerca de atividade 
física, saúde, exercício físico. Cultura corporal do movimento humano, corpo e saúde. 
Definições acerca de atividade física, saúde, exercício físico. Funcionamento do 
organismo humano e suas modificações durante as atividades corporais e a melhoria das 
aptidões físicas. 

 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

GERAL 
Contribuir para a formação geral do aluno, através do desenvolvimento de 
suascapacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais. 

 
ESPECÍFICOS 

 Promover a vivência de práticas de atividades físicas e desportivas, lúdicas e 
prazerosas aos alunos, através das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. 

 Incentivar a construção de valores durante a prática de atividade física, 
ampliando-os para a vida cotidiana; 

 Desenvolver o senso crítico sobre as realidades do contexto da sociedade 
atualmente; 

 Conhecer o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria das aptidões 
físicas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



Unidade I 
1. Esporte 
1.1 História 
1.2 Definição e características 

1.3 Modalidades 

2. Ética  
2.1 Definição de ética e moral 
2.2 A ética nos esportes 
2.3 O esporte espetáculo x ética  
Unidade II 
3. Jogos e Brincadeiras  
3.1 Definição e características 
3.2 Tipos de Jogos e brincadeiras 
4. Pluralidade Cultural 
4.1 O lazer na sociedade atual 
4.2 Recreação e cultura na Educação física 
4.3 As práticas corporais alternativas 

Unidade III 
5. Saúde 
5.1 Conceito de saúde 
5.2 Saúde e educação física 
5.3 Hábitos saudáveis nas práticas esportivas 
5.4 Definição de Aptidão física e saúde 
5.5 Princípios nutricionais 
Unidade IV 
6. Exercício Físico 
6.1 Definição e benefícios à saúde 
6.2 Exercício Físico x Atividade física 
6.3 Exercício Físico e Qualidade de vida 
6.4Definição de trabalho e consumo na educação física  
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A metodologia terá como base os princípios da dialogicidade constituída na relação 
professor-alunos, com o encaminhamento dos seguintes procedimentos: aulas expositivas 
dialogadas, discussões e debates em sala, estudos de texto, leitura dirigida, projeção de 
vídeos e filmes, seminários e estudos em grupo.  
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Para a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, serão considerados o 
desempenho escolar a partir do domínio dos conhecimentos, participação, criatividade, 
por meio de provas, trabalhos e ficha de observação. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Quadro, Projetor, Vídeos/DVDs, Periódicos/Livros/Revistas/Links, Equipamento de Som, 
Laboratório, Softwares. 
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