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PLANO DE DISCIPLINA 

 

 

CURSO        TURMA 

Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária  2º Agro – Manhã 

 

 

DISCIPLINA        ANO/SEMESTRE 

Educação Física        2018 

 

 

EMENTA 

 

Os Conceitos voltados para o ensino médio em relação à educação física se baseiam numa proposta 

de visão ampla, observando o discente como principal objeto dessa construção da aprendizagem, 

onde a sistematização do conhecimento não se restringe apenas a simples execução de movimentos, 

e sim na proposta de uma educação holística, considerando seus aspectos biológicos, psicológicos e 

sociais. Trata-se de um olhar para a Educação Física escolar a partir dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, nas suas relações políticas, de poder e produção. 

Estes conhecimentos se expressam pela cultural corporal de movimento.  

 

 

OBJETIVO 

Oportunizar aos discentes por meio da Cultura Corporal de Movimento, o aprofundamento da 

sistematização do conhecimento, por meio de possibilidades teórico-metodológicas que priorizem 

vivenciar de forma contextualizada os jogos e brincadeiras, as lutas, os esportes, as danças e a 

ginástica. 
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CONTEÚDO PROGRAMATICO  

-Relações históricas dos jogos e brincadeiras, das lutas, dos esportes, as danças e da ginástica. 

-Temas transversais relacionados aos jogos e brincadeiras, as lutas, esportes,  danças e  ginástica. 

-Exercício Físico, saúde e Sociedade. 

-Histórico, fundamentos, princípios táticos e regras oficiais dos esportes. 

 

 

METODOLOGIA 

-Aulas expositivas e práticas,  

-Atividades individuais e em grupo. 

-Pesquisas em campo  

-Recursos áudio-visuais 

 

AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado durante o período letivo por meio da participação, seminários, aulas 

práticas, avaliações escritas individuais ou em grupos. 
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