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               UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SANTA  CATARINA 

    CENTRO DE DESPORTOS 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
                 Campus Universitário - Trindade – 88.040-900 - Florianópolis - SC - Brasil   

                 Fone: 48 3721-9462 - Fax: 48 3721-9368 - e-mail: def@cds.ufsc.br 

_________________________________________________________________________ 

Cursos: Bacharelado e Licenciatura em Educação Física 

 

 

P R O G R A M A  D E  E N S I N O 
 

 

Código: DEF 5809  

Disciplina: Fundamentos Didático-Pedagógicos do Esporte 

Carga Horária: 03 h/a semanais - 54 h/a semestrais (36 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

1. EMENTA 

 

Concepções e perspectivas pedagógicas que orientam o processo de ensino-aprendizagem-

treinamento esportivo. Abordagens didático-pedagógicas, orientações conceituais e estilos 

de ensino. Planejamento e estruturação de atividades e tarefas pedagógicas. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para a formação pedagógica do profissional de Educação Física para que possa 

estimular e desenvolver a prática esportiva de forma consciente e espontânea, pautada em 

princípios éticos e morais. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Identificar as concepções norteadoras da prática esportiva, refletindo sobre os 

princípios pedagógicos na iniciação esportiva em crianças e jovens; 

 

3.2. Distinguir as diferentes abordagens didático-pedagógicas empregadas no processo 

de ensino-aprendizagem-treinamento esportivo; 

 

3.3. Dominar os principais estilos de ensino adotados na prática pedagógica; 

 

3.4. Estruturar o processo de ensino-aprendizagem-treinamento esportivo a partir de 

progressões de exercícios; 

 

3.5 Estimular o desenvolvimento de atitude investigativa e de prática de pesquisa na 

área de pedagogia do esporte. 
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4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – Processo de ensino-aprendizagem-treinamento esportivo. 

4.1.1. Princípios, regras e normas morais no esporte. 

4.1.2. Caracterização dos esportes individuais e coletivos. 

4.1.3. Fatores de rendimento esportivo. 

4.1.4. Iniciação esportiva em crianças e jovens. 

 

4.2. UNIDADE II – Abordagens didático-pedagógicas do esporte. 

4.2.1.  Concepções metodológicas da prática esportiva em esportes individuais e coletivos. 

4.2.2.  Abordagens metodológicas centradas na formação técnica e na formação tática. 

4.2.3.  Abordagens metodológicas centradas na prática incidental. 

4.2.4.  Experiências de prática pedagógica com os colegas das abordagens metodológicas. 

 

4.3. UNIDADE III – Orientações conceituais e estilos de ensino dos esportes. 

4.3.1. Espectrum dos estilos de ensino em Educação Física. 

4.3.2. Estratégias didático-pedagógicas na prática esportiva. 

4.3.3. Experiências de prática pedagógica com os colegas sobre os estilos de ensino. 

 

4.4. UNIDADE IV – Planejamento e estruturação de atividades e tarefas pedagógicas. 

4.4.1.  Princípios e noções das progressões de aprendizagem. 

4.4.2. Caracterização e estruturação das tarefas e atividades. 

4.4.3. Caracterização do envolvimento do treinador e dos jogadores nos exercícios. 

4.4.4. Experiências de prática pedagógica de planejamento e estruturação das tarefas. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 

 

 

 


