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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 5870  

Disciplina: Seminário Pedagógico em Educação Física 

Carga Horária: 02 h/a semanais - 36 h/a semestrais (18 h/a teórico/práticas e 18 h/a PCC) 

Pré-requisitos: Sem pré-requisito 

 

 

1. EMENTA 

Ensino de Educação Física Escolar: estudo de processos em diferentes espaços educativos. 

Atividades acadêmicas de aproximação com o campo das práticas educativas em Educação 

Física. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Contribuir para a formação pedagógica do professor de Educação Física, para que possa 

estimular-se e desenvolver-se rumo ao exercício e à prática do Magistério, de forma 

espontânea e criativa, pautada em princípios noéticos (da inteligência), éticos (de modo 

absoluto) e morais (das normas e costumes), de acordo aos princípios e fundamentos da 

‘cultura de movimento humano’, que serve de ‘eixo’ da nossa formação curricular 

profissional. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

princípios pedagógicos da didática e da metodologia do processo ensino-

aprendizagem; 

3.2.Distinguir as diferentes abordagens didático-pedagógicas das atuais concepções, 

empregadas no processo de ensino-aprendizagem da Educação Física escolar; 

3.3.Compreender os principais estilos de ensino adotados no exercício do magistério 

(prática pedagógica); 

3.4.Compreender o processo de ensino-aprendizagem escolar a partir de progressões nos 

diversos níveis de ensino (Infantil, Fundamental, Médio e Superior); 

3.5 Estimular o desenvolvimento de atitude observacional, investigativa e de prática de 

pesquisa na área do processo de ensino-aprendizagem escolar. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1. UNIDADE I – Teoria e prática pedagógica: currículo, magistério e didática. 

4.1.1. Princípios, regras e normas morais no ensino. 

4.1.2. Caracterização das concepções de ensino. 

4.1.3. Fatores de rendimento no processo ensino-aprendizagem. 
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4.2. UNIDADE II – A profissão de professor: exercício do magistério e metodologias. 

4.2.1.  Concepções metodológicas da prática pedagógica. 

4.2.2.  Abordagens metodológicas centradas na formação de professor. 

4.2.3.  Experiências de prática pedagógica com os ambientes educacionais. 

 

4.3. UNIDADE III – A formação, a escola e a avaliação do professor: concepções, 

investigação e atitude observacional. 

4.3.1. Compreender ‘in locu’ o exercício do magistério e os estilos de ensino. 

4.3.2. Aprender a distinguir as estratégias didático-pedagógicas no processo ensino-

aprendizagem. 

4.3.3. Acompanhar experiências de prática pedagógica nos diversos ambientes e níveis 

educacionais. 

 

4.4. UNIDADE IV – Visitação, Observação, Acompanhamento e Relatório. 

4.4.1.  Desenvolver princípios e noções da elaboração de relatórios observacionais. 

4.4.2. Compreender a caracterização e a estruturação das tarefas e atividades individuais e 

de grupo. 

4.4.3. Compreender e treinar a atenção, a observação, a percepção e aprender a distinguir 

a intencionalidade no processo ensino-aprendizagem escolar. 

4.4.4. Aprender a perceber as ‘infinitas’ possibilidades de experiências de ensino, quando 

diante um ‘arranjo didático’ chamada ‘aula’ de Educação Física. 
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço 

“http://www.def.ufsc.br/formularios” 

 

 

 


