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I. EMENTA  
 

Quadro geral das atividades físicas. Categoria dos exercícios. Valências físicas e o 
exercício físico: interpretação, descrição, movimento. Atividades físicas sintéticas e 
analíticas. Estrutura da aula de ginástica, Sistemas e métodos tradicionais e atuais 
da ginástica. 

 
II. OBJETIVO GERAL 
 

Ao final do semestre os alunos deverão ser capazes de reconhecer as diferentes 
categorias dos exercícios, as valências físicas e as formas de atividades físicas 
sintéticas e analíticas, além de saber interpretá-las, descrevê-las e aplicá-las 
considerando as diferentes necessidades de seu campo de atuação profissional 

 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Dominar os fundamentos  da prática da atividade e do exercício físico no tocante 
às posições, formações, evoluções e deslocamentos além dos movimentos 
gerais e utilitários, identificando-os, executando-os e descrevendo-os utilizando a 
terminologia adequada; 

 
• Identificar as diferentes atividades físicas sintéticas e analíticas e saber aplicá-las 

em função de suas finalidades; 
 

• Conhecer o histórico e evolução das atividades físicas analíticas e sua influência 
sobre a Educação Física, além de ser capaz de planejar, executar e ministrar 
sessões seguindo os modelos dos métodos tradicionais de ginástica; 

 
• Reconhecer as finalidades do exercício gímnicos na promoção da saúde e ser 

capaz de planejar, executar e ministrar sessões para situações específicas; 
 
 

IV.         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I: Fundamentos da Ginástica  
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• Posições;  
• Formações;  
• Evoluções e deslocamentos; 
• Movimentos gerais e utilitários;  
• Terminologia aplicada. 
 
UNIDADE II: Quadro geral das atividades físicas  
 
• Definições; 
• Classificação quanto à natureza e ação;  
• Atividades físicas sintéticas;  
• a.Definições;  
• b.Classificação;  
• c.Planejamento, execução, interpretação e descrição 
 
UNIDADE III: Atividades físicas analíticas (Ginástica) 
 
• Histórico e evolução;  
• Definições;  
• Classificação;  
• Fins;  
• Meios;  
• Métodos ginásticos tradicionais 
 
UNIDADE IV: Exercício físico  
 
• Seleção, execução, interpretação e descrição de exercícios físicos para os 

diferentes segmentos corporais; 
 
• Seleção, execução, interpretação e descrição de exercícios físicos para o 

desenvolvimento das diferentes valências físicas.   
 
 

IV. METODOLOGIA ADOTADA 
 

• Aulas expositiva - dialogadas.  
• Aulas práticas.  
• Trabalhos individuais e em pequenos grupos.  
• Seminários.  
• Leituras complementares.  
• Atividades externas. 
 
 

VI.         AVALIAÇÃO 
 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 
Avaliação escrita Coerência e aprofundamento do conteúdo,  4 
Avaliação escrita Coerência entre o enunciado das questões e as 

respostas apresentadas 
4 

Seminário Coerência entre o tema e a apresentação escrita 
Apresentação oral 

2 
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