ESTRUTURA CURRICULAR

Disciplinas obrigatórias: todos os alunos deverão cumprir 30 créditos nas seguintes
disciplinas da área de concentração: Problemáticas da Educação Física escolar (04 créditos);
Escola, Educação Física e Planejamento (04 créditos); Metodologia do ensino da Educação
Física (08 créditos); Seminários de Educação Física (02 créditos).
Disciplinas optativas: os alunos deverão cumprir no mínimo 10 créditos em disciplinas
optativas, assim estruturadas: Optativa 1 – O aluno deve cursar no mínimo 01 disciplina, da
linha de pesquisa escolhida quando do ingresso no curso, entre as disciplinas das etapas de
escolarização da Educação básica: “Movimento na Educação Infantil” ou “Educação Física
no Ensino Fundamental” ou “Educação Física no Ensino Médio” (02 créditos); Optativas 2 e
3 – O aluno deve cursar no mínimo 03 disciplinas (02 créditos) entre 4 oferecidas pela IES
sobre os diferentes temas da Educação Física; Optativas 4 – O aluno deve cursar no mínimo
01 disciplina, escolhendo entre as disciplinas: “Escola, Educação Física e Inclusão” (02
créditos) ou “Pesquisa e intervenção pedagógica” (02 créditos).
Atividades complementares: os alunos deverão cumprir 02 créditos em atividades
complementares, tais como: publicações, participação em congressos, apresentação de
trabalhos em eventos acadêmicos, organização de eventos e supervisão de bolsistas.
As disciplinas optativas dos diferentes temas da Educação Física:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensino dos esportes de invasão;
Ensino dos esportes de rede ou parede;
Ensino dos esportes de marca e de campo e taco;
Ensino dos esportes adaptados;
Ensino do tema saúde;
Ensino das ginásticas;
Ensino das danças;
Ensino das atividades circenses;
Ensino das lutas;
Ensino da capoeira;
Ensino das atividades físicas de aventura;
Ensino dos jogos.

As disciplinas serão oferecidas em formato semi-presencial, exceto as disciplinas Optativas
2 e 3 que serão oferecidas de forma presencial e concentradas, preferencialmente em
períodos de férias escolares. O aluno escolherá a Optativa 1 em função do interesse sobre o
qual será desenvolvido o seu Trabalho Final.

