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APRESENTAÇÃO 

Pretende-se através da Disciplina de Atletismo levar a comunidade acadêmica, orientações sobre 
sua importância na formação do Profissional de Educação Física, em que o correr, o saltar e o 
arremessar sempre fizeram parte dos movimentos humanos, forma universal de linguagem, 
voltados para os valores do conhecimento e éticos, morais e humanísticos, fundamental ao ser 
humano. 

EMENTA 
Enfoque didático pedagógico do Atletismo I  visando conhecer os movimentos técnicos das 
corridas de velocidade, corridas de revezamento, corridas sobre barreiras, corridas com 
obstáculos, corridas de meio fundo e fundo, marcha atlética, saltos em distância e salto triplo, 
através  de exercícios de iniciação ao atletismo escolar e sua aplicação. 

OBJETIVOS 
a) Geral 

A disciplina de Atletismo I tem por objetivo primordial fornecer ao futuro Profissional de Educação 
Física condições de compreender os aspectos teóricos e práticos do Atletismo em vista da sua 
aplicação no âmbito da Educação Física. Bem como fornecer ao futuro profissional de Educação 
Física, subsídios básicos que o capacite a utilizar com eficiência e eficácia o Atletismo, nas 
variadas situações em que se deparar, no cotidiano de seus trabalhos seja no exercício de 
atividades docentes, seja no exercício profissional diversificado de suas habilidades. 

b). Específico  
Aplicar os conhecimentos de Atletismo como elemento de apoio ao desempenho profissional na 
docência da Educação Física; Elaborar um programa de atividade física para os Escolares 
estabelecendo critérios tais como seleção e sequenciação de conteúdo; Elaborar, confeccionar e 
utilizar recursos auxiliares de ensino tais como audiovisuais e equipamentos para atividades físicas 
para que ele possa discutir, debater, elaborar conclusões a respeito da aplicação do Atletismo; 
Aplicar corretamente os exercícios didáticos pedagógicos ao Atletismo.  
Conhecer o Atletismo Olímpico: Identificar as provas de pista; identificar as provas de saltos; 
identificar as provas de arremessos e lançamentos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDADE 1 -ENFOQUES PEDAGÓGICOS DA INICIAÇÃO AO ATLETISMO: 
Apresentação do Professor, do Plano de Curso, critério de avaliação e, avaliação diagnóstica. Os 
Aspectos Históricos do Atletismo no Brasil e no mundo; Panorama sociocultural do Atletismo no 
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Brasil; Objetivos da formação motora básica na escola para o Atletismo; Etapas do Ensino 
Aprendizagem; Programação Olímpica do Atletismo.  
UNIDADE 2 - ASCORRIDAS ATLÉTICAS: 
- Classificação das provas de corridas 
- Técnica da corrida 
- Técnica das corridas de meio-fundo; 
- Técnica das corridas de fundo. 
UNIDADE 3 – AS CORRIDAS DE VELOCIDADE: 
- Técnicas das corridas de velocidade; 
- Considerações gerais sobre as provas de velocidade; 
- Processos didáticos para as corridas; 
- Sequências pedagógicas para a aprendizagem das saídas (alta e baixa ou cinco apoios); 
- Sequência pedagógica para aprendizagem das chegadas. 
UNIDADE 4 – AS CORRIDAS COM BARREIRAS: 
- Técnicas das corridas com barreiras; 
- Considerações gerais sobre as provas com barreiras; 
- Processos didáticos para aprendizagem de corridas com barreiras; 
- Sequências pedagógicas para a aprendizagem da saída. 
UNIDADE 5 – AS CORRIDAS DE REVEZAMENTO: 
- Técnicas dos revezamentos; 
- Considerações gerais sobre as provas de revezamento; 
- O revezamento 4 x 100 metros; 
- O revezamento 4 x 400 metros; 
- Processos didáticos pedagógicos para aprendizagem de corridas de revezamentos; 
- Regras Básicas. 
UNIDADE 6 AS CORRIDAS DE MEIO-FUNDO E FUNDO 
- Aspectos mecânicos das corridas de meio fundo e fundo; 
- Técnica das corridas de meio fundo e fundo; 
- Constituição e desenvolvimento da prova dos 3.000metros com obstáculos; 
- Etapas do processo Ensino Aprendizagem; 
- Considerações gerais sobre as provas de meio fundo e fundo; 
- Regras Básicas. 
UNIDADE 7 – A MARCHA ATLÉTICA: 
- Aspectos mecânicos; 
- Técnica da marcha atlética; 
- Processos didáticos pedagógicos para a aprendizagem da marcha; 
- Defeitos mais comuns; 
- Regras Básicas.  
UNIDADE 8 – OS SALTOS: 
 A – EM DISTÂNCIA 
- Descrição técnica; 
- Técnica do grupado 
- Técnica do arco; 
- Técnica da passada no ar; 
- Progressão didática; 
- Detalhes técnicos; 
- Réguas Básicas.  
B – TRIPLO 
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- Descrição técnica; 
- Técnica dos braços alternados 
- Técnica dos braços em ação conjunta; 
- Progressão didática; 
- Detalhes técnicos; 
- Réguas Básicas. 
C – EM ALTURA 
 - Descrição técnica; 
- Tesoura simples; 
- Fosbury Flop; 
- Detalhes técnicos; 
- Regras Básicas.  
UNIDADE 9 – OS ARREMESSOS E LANÇAMENTOS: 
A – ARREMESSO DO PESO 
- Descrição Técnica; 
- Técnica ortodoxa; 
- Técnica Parry O’Brien; 
- Técnica do giro; 
- Progressão Didática; 
- Detalhes Técnicos; 
- Regras Básicas.  
B – LANÇAMENTO DO DARO 
- Descrição Técnica; 
- Progressão Didática; 
- Detalhes Técnicos; 
- Regras Básicas 
C- LANÇAMENTO DO DISCO 
- Descrição Técnica; 
- Técnica do giro; 
- Progressão Didática; 
- Detalhes Técnicos; 
- Regras Básicas 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Excepcionalmente, neste ano de 2021 em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu 
retorno autorizado de forma remota pela Resolução n° 232/CONSEA/UNIR, de 06 de agosto de 
2020, a disciplina de Atletismo-será ofertada no formato de aulas remotas, com atividades 
síncronas e assíncronas. 
A disciplina de Atletismo é um componente curricular obrigatório, com carga horária de 100 horas, 
e consiste em estudos a respeito das Provas Atléticas na Educação Física no contexto da realidade 
escolar. 
Será desenvolvida por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos e atividades 
didáticas: 

1. 70 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades síncronas: as 
atividades síncronas, para esta oferta, serão realizadas por meio do google meet de maneira 
que em um mesmo lugar virtual, independente do lugar físico em que se encontrem, 
todos/todas (discentes e docentes) dialogarão em tempo real. A carga horária e as 
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atividades serão distribuídas da seguinte forma: Estudos e discussões teóricas e/ou 
práticas, de forma coletiva, em que todos os graduados e todas as graduandas matriculados 
deverão acessar uma sala virtual, em tempo real, a partir de link de acesso a ser 
disponibilizado pelo docente da disciplina, também serão exibidos os vídeos sobre os 
conteúdos e abertas discussão. Nestes encontros virtuais síncronos também participarão 
convidados que tratarão de temas específicos relacionados aos conteúdos de Atletismo na 
Educação Física, deste plano de ensino. Durante a disciplina será realizada um Seminário 
de temas relacionados ao conteúdo da disciplina, ndividuais ou grupos pequenos. 

2. 30 horas - Ensino Remoto em Situação Excepcional com atividades assíncronas: as quais 
serão: leitura dos textos da disciplina, fichamentos, análise de vídeos sobre os conteúdos. 
Trabalhos individuais ou grupos pequenos 

AVALIAÇÃO 
Instrumentos Avaliativos 

Os acadêmicos participantes das atividades da Disciplina Atletismo serão avaliados pelas 
participações nas atividades, realização de estudos, atividades práticas (síncronas e assíncronas) 
e apresentação de atividades solicitadas no tempo previsto e acordado com o Professor durante o 
desenvolvimento da disciplina.  
A avaliação da disciplina constará de: 

1. Leitura dos textos da disciplina, fichamentos, análise de vídeos sobre os conteúdos; 10,0 
(Dez pontos). (AV1) 

2. Trabalhos individuais ou em grupos, apresentação sobre as provas do Atletismo.10,00 
(Dez pontos). (AV2) 

 O resultado final da avaliação será calculado pela fórmula: NF (Nota final) = Avaliaçã0 1 + 
Avaliação 2 , dividido por 2.  NF= (AV1) + (AV2)/2, onde NF= Nota final; AV1= Avaliação um e 
AV2 = Avaliação dois, dividido por 2.  

A participação ativa bem como a frequência em no mínimo 75% das atividades remotas síncronas 
é obrigatória para a aprovação na disciplina. Caso algum discente tenha dificuldade de acesso à 
internet ou caso a internet não possibilite a participação efetiva, o discente deverá comunicar 
imediatamente as professoras para que seja verificada possibilidade de reposição, quando for o 
caso. 
O discente que ao longo das avaliações não atingirem a média 60 no final do semestre serão 
submetidos ao exame final escrito (repositiva). Além disso, ficará INFREQUENTE e REPROVADO 
o aluno que não tiver frequentado o mínimo de 75% das aulas. 

HORÁRIO E CRONOGRAMA DA OFERTA 
Atividades Síncronas 

Dias da Semana: Todas as Quintas-feiras 
Horário: 07h 50 às 12h10min 

Períodos:  24/06 a 14/10. Aos sábados 
também serão considerados dias letivos. 

Estudos coletivos; atividades síncronas de 
estudos individuais e coletivos 

Atividades Assíncronas 
Dias da Semana: Todas as Sextas feiras 

Horário: a critério do discente. 
Períodos:   Leituras, elaboração de atividades e 

estudos individuais. 
Período:  24/06 a 14/10/2021, considerar os 

sábados como dias letivos.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 
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2012 – 2013. São Paulo: Phorte, 2012.. 
2. DIECKERT, J.  (Coord). Antologia do Atletismo. Ao livro técnico. Rio de Janeiro, 1984. 
3. FERNANDES, José Luís, 1947. Atletismo: Arremessos. São Paulo. EPU.: Ed. Da Universidade 
de São Paulo, 1978. 
4. FERNANDES, J. L. Atletismo: os saltos. São Paulo: EPU, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1. BARROS, Nelson. O Atletismo. 2ª Ed. São Paulo: Apoio, 1989. 
2. KIRSCH, August. Atletismo: Metodologia para iniciação em escolas e clubes. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 1983 (Antologia do Atletismo: Vol. I). 
3. PERNISA, Hamlet. Atletismo Desporto Base. 6ª Ed.  Juíz de Fora,  1985. 
4. SÃO PAULO ( Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Subsídios para a implementação do guia curricular de Educação Física para o 1º 
grau – 5ª a 8ª Séries: Atletismo – São Paulo, SE/CENP,1978. 184 p. 
Sites: 
http://www.cbat.org.br/ 
http://www.geocities.com/fernando_homepage/Atletismo.htm 
http://www.efdeportes.com/ 

 
Porto Velho (RO), 07 de junho de 2021. 
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