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EMENTA

O jogo como produção humana nas diferentes culturas. Os jogos e brincadeiras nos espaços de atuação
profissional. O jogo e a brincadeira como conteúdo da educação física escolar e suas relações com as questões
étnico-raciais e de gênero.

OBJETIVOS
Compreender os jogos e brincadeiras na sua dimensão histórica. Entender os jogos e brincadeiras como
linguagens que influenciam o desenvolvimento dos sujeitos. Valorizar as diferentes manifestações dos jogos e
brincadeiras que constituem as diferentes culturas, destacando-se as manifestações indígenas e afro-brasileiras.
Situar os jogos e brincadeiras na sua lógica curricular dentro da Educação Física no espaço escolar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- O jogo e a brincadeira no espaço profissional do professor de educação física e suas possibilidades
de prática corporal.
- As teorias do jogo e da brincadeira.
- O jogo enquanto componente da cultura corporal indígena e africana e suas possibilidades de prática
corporal.
- O jogo digital na sociedade de consumo e suas possibilidades de prática corporal.
- O jogo nas três dimensões do conteúdo da Educação Física escolar e suas possibilidades de prática
corporal.

METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, dialogadas, abordando o conteúdo da disciplina, práticas de leitura de textos científicos,
utilizaçõa de vídeos, filmes e ferramentas das TICs.
Serão utilizados os recursos tecnológicos de projeção de imagens e aqueles produzidos e agora disponíveis no
portal didático. Pode-se utilizar-se de recusos do googleMeeting para eventuais encontros on line. As aulas
serão em sua maioria realizadas no ginásio de esportes do CTAN em associação com o LAPIN (laboratório de
pesqueisa interdisciplinar e práticas pedagógicas em educação física).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

a) 01 avaliação dissertativa no valor de 10 pontos.

b) 2 trabalhos em grupo no valor de 10 pontos.

c) 1 produção de vídeo no valor de 10 pontos.

A nota final será a soma aritmética dos valores das provas dividido por 3.
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