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COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PLANO DE ENSINO

EF03118142 Unidade Curricular: Seminários de Estágio
Supervisionado I

Ano/semestre: 2022-2 Currículo:
2018

Docentes (qualificação e situação funcional):
Priscilla Kelly Figueiredo, (Doutora - Adjunto nível 4)
Ricardo Dulcatti Colpas, (Dr. Adjunto 4)

Unidade Acadêmica: DCEFS

Pré-requisito: - Co-requisito: não há

C.H. Total:
16,5h (18ha)

C.H. Teórica:
-

C. H. Prática:

16,5h (18ha)
Carga horária

remota:
-

Assíncrona Grau Bacharelado

Tipo de oferecimento: EDP (Educação Presencial) Turno: Integral

EMENTA
Panoramas e perspectivas da formação e atuação do profissional de Educação Física no campo do
Lazer.Diagnóstico dos espaços públicos e privados de atuação/intervenção relacionados ao lazer e à
animação sociocultural afetos à Educação Física. Caracterização do conhecimento para a promoção
de atividades de lazer e esportivas, Abordagens e análises sobre as atividades realizadas nos
ambientes de estágio relativos ao lazer e à animação sociocultural. Vivência nos espaços de
intervenção e formação do profissional de Educação Física no campo do Esporte. Mapeamento de
projetos em instituições esportivas:gestão, liderança de equipes, equipamentos e materiais esportivos.
Análises sobre as atividades realizadasnos ambientes de estágio relativos ao Esporte.

OBJETIVOS

 Troca de experiências com os discentes visando o aperfeiçoamento das abordagens no campo de
trabalho, bem como, a promoção de vivências relacionados ao lazer e a animação sócio cultural
considerando as potencialidades de espaços e equipamentos disponíveis nos diferentes campos de
estágios.

 Exercitar a prática de observação e intervenção junto aos ambientes de estágio, bem como,
promover vivências relacionadas ao mundo do Esporte nos diversos níveis e espaços.

 Aguçar o conhecimento criativo nas diversas formas de abordagem do estágio e avaliar
competências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA
Data da aula Atividade prevista Professor

19/08 Recepção dos alunos e apresentação da disciplina.
Plano de ensino: leitura, explicações e comentários sobre o documento.
Exposição do cronograma de atividades da disciplina

Priscilla/Ricardo

26/08 Formação e atuação profissional em Lazer Priscilla/Ricardo

02/09 Mapeamento de espaços públicos e privados de lazer na cidade
Mapeamento das atividades de lazer e animação

Priscilla/Ricardo

09/09 Planejamento: construção dos projetos de intervenção Priscilla/Ricardo

16/09 Planejamento: construção dos projetos de intervenção Priscilla/Ricardo

23/09 Planejamento: construção dos projetos de intervenção Priscilla/Ricardo
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30/09 Planejamento: construção dos projetos de intervenção Priscilla/Ricardo

07/10 Planejamento: construção dos projetos de intervenção Priscilla/Ricardo

14/10 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Físicos Priscilla/Ricardo

21/10 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Artísticos Priscilla/Ricardo

28/10 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Manuais Priscilla/Ricardo

04/11 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Turísticos Priscilla/Ricardo

11/11 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Intelectuais Priscilla/Ricardo

18/11 Intervenção no campo de lazer a partir interesses culturais - Sociais Priscilla/Ricardo

25/11 Construção do diário de campo Priscilla/Ricardo

02/12 Construção do diário de campo Priscilla/Ricardo

09/12 Avaliação final: Apresentação do diário de campo Priscilla/Ricardo

16/12 Avaliação da disciplina Priscilla/Ricardo

23/12 Entrega de notas Priscilla/Ricardo

METODOLOGIA DE ENSINO

1. Aulas expositivas participativas /leituras e discussões de textos;
2. Vivências e intervenções de campo teórico-práticas relacionadas aos conteúdos da disciplina;
3. Intervenções em espaços públicos e privados tais como: praças, CTAN, clubes, grupos 3ª idade,

escola de tempo integral, APAE. Serão planejadas 5 intervenções:

 Apae - Campus CTAN (quintas pela manhã)
 Grupo 3ª idade – Campus Sto. Antônio
 CTAN – sábado ou domingo
 Praça – sábado ou domingo
 Ensino Fundamental E.E.Iago Pimentel – Campo São Caetano

Dia e horário da intervenção, público alvo, como funcionam as intervenções, as práticas
Construção de diário de campo

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

As avaliações acontecerão em ações desenvolvidas pelas vivências, debates, leituras, dinâmicas e
intervenções, além da construção do diário de campo. Cada planejamento e intervenção nos espaços se
darão pelos interesses culturais do lazer.

1. Planejamento dos projetos:10 pontos
2. Intervenção no campo de estágio: 10 pontos
3. Apresentação do diário de campo: 10 pontos

A nota final será a soma aritmética dos valores alcançados em cada atividade. Em cumprimento às
resoluções em vigência será considerado reprovado o discente que não alcançar média final maior ou igual a
6,0 e/ou obtiver mais que 04 ausências nas aulas determinadas pelo calendário divulgado pela COEFI.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (ordem decrescente de ano de publicação)
WERNECK, C. L. G. (Org.); ISAYAMA, H.F. Lazer, recreação e educação física. Belo Horizonte:
Autêntica, 2003.
MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Lazer: formação e atuação profissional. 7. ed. Campinas:
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Papirus, 2007
PIMENTEL, Giuliano Gomes de Assis. Lazer: fundamentos, estratégias e atuação
profissional. Jundiaí: Fontoura, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (ordem decrescente de ano de publicação)
GUTIERREZ, Gustavo Luís. Lazer e prazer: questões sobre metodológicas e alternativas políticas.
Campinas: Autores Associados, 2006.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. 12. ed. Campinas: Papirus, 2007.
BURGOS, Miria Suzana. Lazer e estilo de vida. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007.
WERNECK, C. L. G.; STOPPA, E. A.; ISAYAMA, H. F. Lazer e mercado. Campinas: Papirus, 2004.
MARINHO, A., BRHUNS, H.T. Viagens, lazer e esporte. Barueri: Manole, 2006.

Assinatura digital do docente responsável pela
unidade curricular.

Aprovado pelo Colegiado em ____ / ____ /
2022

Assinatura digital
Coordenador do Curso



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 2022

PLANO DE ENSINO Nº 1824/2022 - COEFI (12.45) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 25/11/2022 13:57 )
ALVARO CESAR DE OLIVEIRA PENONI

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

COEFI (12.45)

Matrícula: 2362132

 (Assinado digitalmente em 29/11/2022 15:22 )
PRISCILLA KELLY FIGUEIREDO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEFS (12.03)

Matrícula: 1571734

 (Assinado digitalmente em 25/11/2022 16:56 )
RICARDO DUCATTI COLPAS

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DCEFS (12.03)

Matrícula: 1716547
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