
ANEXO I 

 
 

PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

NÃO PRESENCIAIS 
 

 

TURMA: 7º Período 

CURSO: Licenciatura em Educação Física 

COMPONENTE CURRICULAR: Pedagogia do 

Lazer 

PROFESSOR(A): Giulyanne Maria Silva Souto 

PERÍODO: 2020.1 

CARGA HORÁRIA (% a definir):  

06hs cumpridas 

42hs a cumprir 

 
 

TÓPICO UNIDADE 

(BIMESTRE/ 

SEMESTRE) 

AULA TEMA OBJETIVOS RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

PERÍODO ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

PONTUAÇÃO 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA/ 

PONTUAÇÃO 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 
2020.1 1 Estudo sobre a 

origem do lazer. 
Revisar 
conteúdos 

abordados em 

aulas 
anteriores e 

apresentar o 

PI(plano 
instrucional). 

Vídeoaula 
síncrona e 

disponibilizada 

durante o 
período 

estabelecido. 

Material escrito 
assincrono.. 

Não se 
Aplica. 

26/08/2020 
a 

01/09/2020 

Não se 
Aplica. 

Não se 
Aplica. 

3h/a 

2 
2020.1 2 O significado e as 

implicações 

sociais do lazer. 

Conhecer e 

identificar a 

relação entre 
lazer e 

sociedade. 

Vídeoaula 

síncrona e 

disponibilizada 
durante o 

período 

estabelecido. 
Material escrito 

assincrono.. 

Não se 

Aplica. 

02/09/2020 

a  

15/09/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

3 
2020.1 3 Abordagem 

multidisciplinar do 
lazer: conceito, 

conteúdos e 

valores.  

Compreender 

os aspectos 
multidisciplin

ares do lazer. 

Vídeoaula 

síncrona e 
disponibilizada 

durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito 

assincrono.. 

Não se 

Aplica. 

16/09/2020 

a 
22/09/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

4 
2020.1 4 Classificação e 

Teorias do lazer. 
Explorar as 
diferentes 

classificações 

do lazer e 

suas teorias 

inerentes. 

Vídeo didático 
assincrono. 

Material escrito 

assincrono.. 

Tarefa(resumo da 
aula) 

23/09/2020 
a  

29/09/2020 

50 Não se 
Aplica. 

3h/a 

5 
2020.1 5 O Lazer e sua 

relação com o 
trabalho. Lazer, 

Tempo Livre e 

processos de 
industrialização/ur

banização e 

barreiras 
socioculturais. 

Conceituar o 

lazer a partir 
de sua relação 

histórica com 

o trabalho. 

Vídeoaula 

síncrona e 
disponibilizada 

durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito 

assincrono.. 
Vídeo didático 

assincrono.. 

Não se 

Aplica. 

30/09/2020 

a 
06/10/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

6 
2020.1 6 Animação 

Cultural; O 
Profissional do 

Lazer e sua 

formação. 

Identificar 

áreas 
profissionais 

atuantes no 

lazer em 
diferentes 

perspectivas. 

Vídeoaula 

síncrona e 
disponibilizada 

durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito 

assincrono.. 

Fórum de 

perguntas e 
respostas. 

07/10/2020 

a 
13/10/2020 

50 Não se 

Aplica. 

3h/a 

7 
2020.1 7 Lazer e Educação 

Física escolar; 

conteúdos 
culturais e os 

processos de 

Explorar a 

teoria da 

educação para 
e pelo lazer. 

Vídeoaula 

síncrona e 

disponibilizada 
durante o 

período 

Não se 

Aplica. 

14/10/2020 

a 

20/10/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 



educação para e 

pelo lazer.  

estabelecido. 

Material escrito 

assincrono.. 

Vídeo didático 
assincrono.. 

8 
2020.1 8 Seleção de 

atividades de lazer 

e processos 
pedagógicos; 

Conhecer e 

discutir 

atividades de 
lazer 

aplicáveis a 

processos 
pedagógicos. 

Vídeoaula 

síncrona e 

disponibilizada 
durante o 

período 

estabelecido. 
Material escrito 

assincrono.. 

Plano de 

atividades 

21/10/2020 

a 

27/10/2020 

Não se 

Aplica. 

100 3h/a 

9 
2020.1 9 Atividades 

recreativas como 
promotoras do 

lazer no contexto 

sociocultural. 

Refletir sobre 

diferentes 
manifestações 

do lazer na 

sociedade 
atual. 

Vídeoaula 

síncrona e 
disponibilizada 

durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito. 

Vídeo didático 
assincrono.. 

Não se 

Aplica. 

28/10/2020 

a 
03/11/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

10 
2020.1 10 Organização, 

planejamento e 

desenvolvimento 
de eventos de 

lazer. 

Compreender 

o processo de 

planejamento 
de eventos de 

lazer. 

Vídeoaula 

síncrona e 

disponibilizada 
durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito 

assincrono.. 

Não se 

Aplica. 

04/11/2020 

a  

10/11/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

11 
2020.1 11 Organização, 

planejamento e 

desenvolvimento 

de eventos de 
lazer. 

Planejar e 
discutir o 

desenvolvime

nto de eventos 
de lazer. 

Material escrito 
assincrono. 

Vídeo didático 

assincrono. 

Não se 
Aplica. 

11/11/2020 
a  

17/11/2020 

Não se 
Aplica. 

Não se 
Aplica. 

3h/a 

12 
2020.1 12 Organização, 

planejamento e 

desenvolvimento 
de eventos de 

lazer. 

Conhecer 

aspectos 

técnicos de 
projetos de 

evntos de 

lazer e suas 
implicações. 

Chat de dúvidas 

sincrono. 

Material escrito 
assincrono. 

Não se 

Aplica. 

18/11/2020 

a  

24/11/2020 

Não se 

Aplica. 

Não se 

Aplica. 

3h/a 

13 
2020.1 13 Organização, 

planejamento e 

desenvolvimento 
de eventos de 

lazer. 

Planejar e 

discutir o 

desenvolvime
nto de eventos 

de lazer. 

Chat de dúvidas 

sincrono. 

Material escrito 
assincrono. 

Apresentação de 

um evento de 

lazer 

25/11/2020 

a  

01/12/2020 

Não se 

Aplica. 

50 3h/a 

14 
2020.1 14 Organização, 

planejamento e 
desenvolvimento 

de eventos de 

lazer. 

Planejar e 

discutir o 
desenvolvime

nto de eventos 

de lazer. 

Vídeoaula 

síncrona e 
disponibilizada 

durante o 

período 
estabelecido. 

Material escrito 

assincrono. 

Apresentação de 

um evento de 
lazer 

02/12/2020 

a 
07/12/2020 

Não se 

Aplica. 

50 3h/a 

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre. 
 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Pontos 300* 

*a nota final do discente no 

período será o total de300 
pontos e dividido por 3, pois 

será obtido nos blocos 

avaliações de 100 pontos ao 
longo do semestre. 

** O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo da pontuação. 
 

 

Assinatura do Docente:  

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não 

presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

 


