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

 

Código: DEF 5841  

Disciplina: Teoria e Metodologia dos Esportes de Aventura 

Carga Horária: 04 h/a semanais - 72 h/a semestrais (54 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

 

1. EMENTA 

 

Atividades físicas na natureza, de aventura e de equilíbrio na educação ambiental: 

classificação e perspectivas de intervenção. Fundamentação básica e vivência prática de 

diferentes atividades físicas ao ar livre. Prática pedagógica, sob orientação e supervisão 

docente, compreendendo atividades de observação dirigida ou experiências de ensino. 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir na formação de profissionais de Educação Física qualificados para intervir, 

acadêmica e profissionalmente, na orientação e ensino de atividades ligadas à natureza e à 

aventura em diferentes instituições, por intermédio de diferentes manifestações e 

expressões do agir humano. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Fornecer subsídios teóricos e práticos para a contextualização das atividades físicas em 

meio natural; 

 

3.2. Oportunizar a aquisição e a aplicação de conhecimentos inerentes aos esportes de 

aventura; 

 

3.3.  Possibilitar a participação e organização do ensino e/ou de eventos, relacionados com 

as atividades de aventura. 

 

 

 

 

 

 



4.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

4.1. UNIDADE I – Aspectos introdutórios e generalização das atividades física de 

aventura. 

 

4.2. UNIDADE II – Classificação das atividades de aventura quanto aos elementos água, 

terra e ar. 

 

4.3. UNIDADE III - Elementos orientadores , legisladores e técnicos das atividades de 

aventura.    

  

4.4. UNIDADE IV – Intervenção em atividades físicas de aventura na natureza, nos 

diferentes contextos da sociedade. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 


