
DISCIPLINAS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

1º PERÍODO 

FILOSOFIA GERAL E DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Bases históricas da filosofia. O conhecimento científico: do senso comum 

ao método científico. Implicações da ciência sobre o processo de humanização. 

Humanidade, cultura e conhecimento: o que significa ser humano? Esporte reflexões 

sobre a gênese, violência e ética no âmbito esportivo. A crise da racionalidade moderna 

e a educação física. 

BIOLOGIA GERAL 

A célula membrana plasmática. Sistema da endomembranas. Digestão e secreção. 

Organelas citoplasmáticas. Citoesqueleto e os sistemas contráteis da célula. Núcleo e 

Histologia. 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

Introdução à teoria da comunicação: elementos estruturais da 

comunicação, linguagem oral e escrita, níveis de linguagem. Técnicas de interpretação de 

texto: ato de ler, método de leitura eficiente. Conhecimento prévio e compartilhado. 

Fichamento. Resumos. Resenha. Técnica de expressão escrita: léxico. Denotação e 

Conotação. Polissemia e Sinonímia. Parônimos e Homônimos. Campos Semânticos. 

Coesão e coerência. Elementos estruturais do texto: parágrafos. Tipos de parágrafos. 

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE E DA APRENDIZAGEM 

Estruturação da personalidade: contribuições da Gestalt, do Behaviorismo e 

da Psicanálise. Desenvolvimento e personalidade da criança. 

Desenvolvimento cognitivo: os estudos piagetianos. Estudos da psicologia e 

aprendizagem humana. 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

A formação do professor de educação física; fundamentos históricos da 

educação física; tendências e abordagens pedagógicas na educação física; o currículo 

da educação física escolar; educação física e multiculturalismo. 

METODOLOGIA DA INICIAÇÃO ESPORTIVA 

O processo de ensino-aprendizagem e as metodologias utilizadas nos grandes 

jogos e esportes coletivos. Apresentação dos Procedimentos e Metodologias 

Aplicados aos Grandes Jogos e Esportes Coletivos. Iniciação Esportiva Universal. 

Contextualização e Adequação das Diferentes Metodologias Através da Vivência Prática. 

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA BRASILEIRA 

Bases filosóficas, históricas, socioeconômicas e políticas. O sistema 

educacional brasileiro. O ensino básico. Fundamentos legais. Manutenção da atualidade 

de conhecimento da legislação pertinente via internet: as formas de acesso. Estatuto 

dacriança e do adolescente. 

PRÁTICA DE ENSINO I 

Disciplina de cunho teórico-prático que pretende introduzir e contextualizar a 

prática docente do profissional de educação física no cenário educacional atual, 

promovendo mudanças em busca de um fazer pedagógico de qualidade. 

 

2º PERÍODO 

SOCIOLOGIA GERAL E DA EDUCAÇÃO FÍSICA 



Introdução à Sociologia Geral. O pensamento de Durkheim. O Pensamento de 

Karl Marx. Weber e a Racionalização do Esporte. As transformações recentes do 

capitalismo. 

BIOQUÍMICA CELULAR 

Estudo da composição química das células. Introdução ao metabolismo. 

Metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Fluxo da Informação Gênica. 

Bioquímica do endereçamento e processamento das biomoléculas na célula. Integração e 

regulação metabólicas. 

ANATOMIA HUMANA I 

Conceituação da Anatomia em sentido amplo e generalista, delimitação das 

grandes divisões do corpo humano, planos de delimitação e posicionamento do Corpo 

Humano, Sistema Esquelético, Sistema Articular, Sistema Muscular. Todos os Sistemas 

com enfoque na Atividade Física. 

PSICOMOTRICIDADE 

Abordagem da prática psicomotriz educativa: formação teórica/pedagógica do 

professor de Educação Física. Aprendizagem e desenvolvimento infantil, enfoque 

psicomotor, psicopedagógico e psicanalítico da relação professor/criança. Prática 

educativa e inclusão. Docência, planejamento, metodologia e avaliação para a Educação 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Introdução ao crescimento e desenvolvimento humano. Desenvolvimento 

físico, cognitivo, motor e psicossocial nos períodos do ciclo de vida: primeira 

infância; pré-escolares; segunda infância; adolescência; jovem adulto à terceira 

idade.Crescimento e desenvolvimento. Ensino-aprendizagem de atividades físicas. 

TEORIA E PRÁTICA DO VOLEIBOL 

Voleibol e os ambientes de aprendizagem. Fatos históricos e 

evolução. Fundamentos ou destrezas do jogo. Tática individual. Tática coletiva. Noções 

de arbitragem. Direção de equipes. 

GINÁSTICA ESCOLAR 

Origem e evolução da GO e GRD, características fundamentais do movimento 

em ginástica olímpica, características fundamentais do movimento em ginástica rítmica, 

terminologia específica e metodologia do ensino, elaboração de estudos de séries e 

movimentos, noções básicas do código de pontuação e arbitragem. 

PRÁTICA DE ENSINO II 

Disciplina de cunho teórico prático que pretende identificar e reconhecer as 

diversas possibilidades do corpo em movimento voltada para crianças de 0 a 6 anos de 

idade, com ênfase na educação infantil e Classes de alfabetização. Possibilidades de 

construção de conhecimento por meio do corpo. Corpo, gênero e sexualidade. 

 

3º PERÍODO 

TEORIA E PRÁTICA DA RECREAÇÃO E LAZER 

Aspectos antropológicos da recreação, dos jogos e do lazer; Recreação e jogos do 

desenvolvimento humano; Teorias sobre os jogos; Corporeidade x Prazer x 

Jogo; Ludicidade x Competição; Psicomotricidade, recreação e jogos; Planejamento 

eorganização do lazer; O lazer e seus aspectos sociais; Terceira idade : recreação e lazer. 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Ciência, conhecimento científico e pesquisa. Os diferentes tipos de 

pesquisa. Métodos e técnicas de coleta e análise de dados. Fases da elaboração de 

uma pesquisa. 



MEDIDAS E AVALIAÇÃO 

Testes medidas e avaliações; Antropometria; Avaliações 

cardiorrespiratórias; Avaliações motoras e físicas; Análise qualitativa do movimento; 

Escalas de Borg e suas aplicações; Avaliações psicofisiológicas. 

FISIOLOGIA HUMANA 

Bioenergética. Fornecimento e utilização de energia. Conceitos 

neuromusculares. Efeitos fisiológicos do treinamento físico. Obesidade e controle 

ponderal. Atividade Física, saúde e envelhecimento. 

ANATOMIA HUMANA II 

Conceituação da Anatomia em sentido amplo e generalista. Estudo do Sistema 

Respiratório, Sistema Cardiovascular, Sistema Digestório, Sistema Nervoso, Sistema 

Urinário e Reprodutor Masculino e Feminino. Todos os Sistemas com enfoque na 

Atividade Física. 

TEORIA E PRÁTICA DO BASQUETEBOL 

Basquetebol e os ambientes de aprendizagem. Fatos históricos e evolução. 

Fundamentos do jogo. Exercícios Sincronizados. Situações de jogo. Aspectos 

táticos.Noções de arbitragem. Direção de equipes 

PRÁTICA DE ENSINO III 

Disciplina de cunho teórico-prático que pretende reconhecer e dinamizar as 

diversas possibilidades do corpo em movimento voltado para o Ensino Fundamental. 

Possibilidades de construção de conhecimento por meio do corpo. A Educação Física 

como disciplina interdisciplinar, plural, contextualizada e inclusiva. 

 

4º PERÍODO 

SOCORROS E URGÊNCIA 

Introdução aos primeiros socorros, ressuscitação cardiopulmonar, lesões por 

alterações nas vias aéreas, lesões do sistema osteomuscular, lesões de sistema nervoso, 

transporte de feridos, acidentes por calor/frio, intoxicações e envenenamentos, socorros 

para gestantes e prevenção de acidentes comuns. 

APRENDIZAGEM MOTORA 

Introdução à aprendizagem motora. Aprendizagem de habilidades 

motoras. Principais variáveis da aprendizagem de habilidades motoras. O ambiente 

de aprendizagem do movimento humano. 

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO 

Efeitos fisiológicos do treinamento físico; Obesidade e controle ponderal; 

Atividade física, saúde e envelhecimento; Transferência de energia no exercício. 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES 

Conceitos de administração esportiva. Organização e gerenciamento de escolas 

e clubes esportivos. Planejamento de eventos escolares e de competições esportivas. 

BIOMECÂNICA 

Apresentação geral: definição e histórico. Terminologia descritiva. Tipos 

de movimentos e movimentos articulares. Sistemas do Corpo Humano: sistema 

ósseo, componentes, estrutura e formas. Sistema articular e suas generalidades. 

Sistema muscular. Movimentos da cabeça (ATM), pescoço, tronco, cintura escapular 

e membros superiores, cintura pélvica e membros inferiores. Introdução à biomecânica: 

conceitos básicos. Leis do movimento. Força. Torque. Estabilidade. Máquinas simples 

(alavancas, polias, rodas e eixos e plano inclinado). Estudo do Movimento humano: 



estudo anâtomo-funcional do corpo humano: membrosinferiores, tronco e membros 

superiores. 

TEORIA E PRÁTICA DO FUTEBOL 

Histórico, o futebol no contexto escolar, especificidades próprias das etapas da 

educação básica, a organização técnica, as táticas elementares, as regras do futebol, a ética 

do esporte. 

PRÁTICA DE ENSINO IV 

Disciplina de cunho teórico-prático que pretende refletir sobre as diversas 

possibilidades do corpo em movimento voltado para o ensino médio. 

Possibilidades de construção de conhecimento por meio do corpo. O corpo e a 

mídia. Corpo e a sociedade. A educação física como disciplina interdisciplinar, plural, 

contextualizada e inclusiva. 

ESTÁGIO SUPERVIOSIONADO I 

O profissional de Educação Física e as áreas de atuação em atividades escolares 

(mercado de trabalho – educação física infantil e ensino fundamental – 1º segmento), 

organização, planejamento, administração e intervenção prática. 

 

5º PERÍODO 

TEORIA E PRÁTICA DE HANDEBOL 

Gestos básicos do handebol. Exercícios específicos de handebol. Funções do 

goleiro. Funções do defensor. Regras. Adequação do esporte as faixas etárias próprias da 

educação básica. Beach handebol - Mini Handebol - Técnicas e táticas. 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL 

Etimologia e terminologia; Histórico das deficiências; Contextualização da 

pessoa portadora de deficiência no Brasil; Classificação, caracterização e causas 

das principais deficiências; Objetivos, possibilidades e desafios da Educação 

FísicaEspecial; Educação inclusiva: realidade ou utopia. 

BIOESTATÍSTICA 

Introdução á estatística, aplicada a pesquisa científica. Os projetos de pesquisa e 

a bioestatística em Educação Física. O tratamento estatístico, interpretação de dados e 

avaliação. Aplicações práticas. 

TEORIA E PRÁTICA DO ATLETISMO 

Aprendizado das técnicas de desenvolvimento das corridas de velocidades 

e velocidades com barreiras. Provas de ½ fundo e fundo. Técnicas do salto em distância, 

triplo e altura, Aprendizado das atividades preliminares e técnicas de lançamentos e 

arremesso. Seleção e formação de equipe de atletismo em um nível escolar e regras. 

NEUROFISIOLOGIA 

Introdução ao Sistema Nervoso. Bioeletrogênese – Sinapse – Reflexos – 

Fisiologia dos Receptores Sensoriais – Fisiologia da Medula – Controle motor do SNC – 

Sistema Nervoso Autônomo. 

DIDÁTICA GERAL E DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

A aula de educação física na escola; o planejamento em educação física escolar; 

avaliação em educação física; ação pedagógica do professor de educação física. 

TEORIA E PRÁTICA DO FUTSAL 



Histórico. O futsal no contexto escolar: especificidades próprias das etapas da 

educação básica. A organização técnica, as táticas elementares e as regras do futsal. A 

ética do esporte. 

PROJETO DE MONOGRAFIA 

Normas da IES para desenvolvimento do TCC. Normas da ABNT. Técnicas de 

redação e pesquisa. 

PRÁTICA DE ENSINO V 

Disciplina de cunho teórico-prático que pretende contemplar e discutir temáticas 

sócio-filosóficas e culturais que perpassampelos caminhos educacionais, procurando 

desenvolver ações investigativas e científicas na área da Educação Física Escolares. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

O profissional de Educação Física e as áreas de atuação em atividades escolares 

no Ensino Fundamental (2º segmento), bem como atividades diversas voltadas ao 

mercado de trabalho. 

 

6º PERÍODO 

TEORIA E PRÁTICA DA NATAÇÃO 

O processo de ensino e da aprendizagem da natação. Iniciação geral. Princípios 

e leis aplicados à natação. Aprendizagem dos nados e suas seqüências 

pedagógicas.Metodologias de iniciação. Tipos de nados. Saídas e viradas. Adequação do 

esporte às faixas etárias próprias da educação básica. Salvamento, primeiros socorros. 

Gincanas e jogos aquáticos. 

FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO DESPORTIVO 

Histórico e evolução do treinamento desportivo. Princípios básicos do 

treinamento desportivo. As qualidades físicas. Métodos de treinamento das qualidades 

físicas. Organização do treinamento desportivo. Treinamento desportivo na educação 

física escolar. 

LIBRAS 

O que é a surdez, prevenção, níveis de surdez, LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais), aspectos lingüísticos da Libras e Vocabulário. 

TÓPICOS ESPECIAIS 

Abordagem de temas e conteúdos emergentes ou indicados pelo corpo discente 

visando atender particularidades e/ou interesses regionais na área de educação física não 

abordados em outras disciplinas do currículo pleno do curso, visando a ampliação do 

leque de abrangência de conteúdos e o princípio da flexibilidade curricular. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O discente deverá desenvolver um estudo, um artigo, uma pesquisa ou um projeto. 

A construção do conhecimento deve ser feita durante todo curso. Além da elaboração de 

um trabalho escrito, o discente apresentará um seminário do trabalho desenvolvido, 

conforme regulamento próprio aprovado pela Coordenação do Curso e pelo Conselho de 

Ensino da FASAP. 

FOLCLORE E DANÇA 

Estudo básico dos ritmos (sons, melodias, harmonia, figuras e compassos 

musicais) e suas aplicabilidades no movimento corporal. História da dança. Elementos 

básicos da dança: ritmo, espaço, fluência e dinâmica. Expressão Corporal e Improvisação 

na Educação Física. Breve abordagem da história da dança no Ocidente. Estudos 



coreográficos, modalidades e metodologia de ensino Folclore brasileiro (dança, culinária, 

mitos, lendas e expressão cultural). 

ÉTICA NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

Estudo deontológico as influências do pensamento na ação humana. Fundamentos 

da ética, ética geral, ética profissional. Estudo reflexivo do Código de Ética do 

Profissional de Educação Física. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

O profissional de Educação Física e as diferentes áreas de atuação em atividades 

escolares no Ensino Médio, E.J.A. e em atividades extra-escolares (mercado de trabalho 

- projetos sociais, dentre outros), organização, planejamento, administração e intervenção 

prática. 

 

 


