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Apresentação:  A disciplina se propõe ao estudo do desenvolvimento e da 
aprendizagem motora como ênfase na atuação do educador físico na escola.     
 
Ementa: EMENTA:  
Estudo das diferentes fases do desenvolvimento motor da criança relacionando-se 
com a aprendizagem de habilidades motoras e da problemática do processo ensino-
aprendizagem das habilidades motoras, no que diz respeito aos mecanismos 
internos que regulam o movimento, bem como aos fatores ambientais que afetam 
esse processo. 
 
Objetivos 
 Geral:  

Identificar as características do crescimento desenvolvimento e da 
aprendizagem motora. 

 
 Específicos: 

 Discriminar nas diferentes faixas etárias as principais características do 
desenvolvimento motor. 

 Identificar as características e fases do processo da aprendizagem 
motora nas diferentes idades. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
I – Desenvolvimento motor recém-nascido: a fase dos movimentos de massa desestruturados 
 
II – A idade do bebê: a fase da aquisição dos primeiros movimentos coordenados. 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 Processos especiais de desenvolvimento motor: apreensão, posição ereta, locomoção,  
 Estimulação do desenvolvimento motor. 

 
III- A criança de 1 a 3 anos: a fase de aquisição de múltiplas formas de movimento 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 O desenvolvimento de diferentes formas de movimento: andar, trepar, subir, correr, saltar, 

lançar, pegar, empurrar, pendurar, balançar, rodar, equilíbrio,  
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação. 
 Estimulação do desenvolvimento motor. 

 
IV- A criança dos 3 aos 7 anos: a fase do aperfeiçoamento de múltiplas formas de movimento e a 
aquisição das primeiras combinações de movimento. 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 O desenvolvimento de diferentes formas de movimento: andar, trepar, subir, correr, saltar, 

lançar, pegar, outras formas de movimento. 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação. 
 Estimulação do desenvolvimento motor. 

 
V- A criança dos 7 aos 10 anos: a fase dos rápidos progressos na habilidade de aprendizagem 
motora 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação 
 Desenvolvimento de diferentes formas dos movimentos esportivos: correr e saltar, lançar e 

pegar. 
 Aplicação na Educação Física 

 
VI- A criança de 10 a 13 anos: a fase da melhor capacidade de aprendizagem motora na infância 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação, correr, saltar, lançar. 
 Variabilidade do desenvolvimento motor. 
 Aula de Educação Física  

 
VII- O púbere dos 12-13 aos 15 anos: a fase da reestruturação de habilidades e destrezas motoras 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação, correr, saltar, lançar. 
 Variabilidade do desenvolvimento motor. 
 Aula de Educação Física  

 
VIII- O adolescente dos 14-15 aos 18-19 anos: a fase da estabilização, da diferenciação específica do 
sexo e da crescente individuação. 

 Características gerais do desenvolvimento motor 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, coordenação, correr, saltar, lançar. 
 Variabilidade do desenvolvimento motor. 

 Aula de Educação Física  

 
Procedimentos  Metodológicos e Estratégias de Ensino: 
-  Aula expositiva. 
 
Avaliação: 
- 1ª Avaliação 28 dezembro + 15 fevereiro 
 
- 2ª Avaliação (Apresentação grupos 22 de fevereiro + 01 de março + 08 março 
 
- Repositiva 15 de março 
 
 



 
 
 
Cronograma Detalhado  

Período Conteúdos Trabalhados Núm
ero 

Aula
s 

Local Estratégia 
de Ensino 

e 
Recursos 
Didáticos 

M 
Ê 
S 

Dia 

Novem 
2021 
Março 

16 UNIDADE I 
Desenvolvimento motor recém-nascido: a fase dos 
movimentos de massa desestruturados. 
 

05 Sala de 
aula 

Aula 
expositiva 

23 UNIDADE II 
A idade do bebê: a fase da aquisição dos primeiros 
movimentos coordenados. 

 Características gerais do desenvolvimento 
motor 

 Processos especiais de desenvolvimento 
motor: apreensão, posição ereta, locomoção,  

 
A idade do bebê: a fase da aquisição dos primeiros 
movimentos coordenados. 
Estimulação do desenvolvimento motor. 

05   

 
30 

 
UNIDADE III 
A criança de 1 a 3 anos: a fase de aquisição de 
múltiplas formas de movimento 

 Características gerais do desenvolvimento 
motor 

O desenvolvimento de diferentes formas de 
movimento: andar, trepar, subir, correr, saltar, lançar, 
pegar, empurrar, 

 pendurar, balançar, rodar, equilíbrio, 
 Habilidades motoras: condicionamento físico, 

coordenação. 
Estimulação do desenvolvimento motor. 

05 Sala de 
aula 

Aula 
expositiva 

Aula Assíncrona 
Estudo dirigido da criança recém-nascida aos 3 ano 
de idade. 

05 Aula Assíncrona 
 

Dezem
bro 
2021 

07 UNIDADE IV 
A criança dos 3 aos 7 anos: a fase do 
aperfeiçoamento de múltiplas formas de movimento 
e a aquisição das primeiras combinações de 
movimento. 
• Características gerais do Desenvolvimento 
motor 
O desenvolvimento de diferentes formas de 
movimento: andar, trepar, subir, correr, saltar, lançar, 
pegar, outras formas de movimento. 

05 Sala de 
aula 

Aula 
expositiva 

14 A criança dos 3 aos 7 anos: a fase do 
aperfeiçoamento de múltiplas formas de movimento 
e a aquisição das primeiras combinações de 
movimento. 
• Habilidades motoras: condicionamento físico, 
coordenação. 
• Estimulação do desenvolvimento motor. 

05 Sala de 
aula 

Aula 
expositiva 

Aula Assíncrona 
Estudo dirigido da criança de 3 a 7 anos de idade. 

03 Aula Assíncrona 
 

21 Revisão desenvolvimento da criança recém nascida 
aos 7 anos de idade. 

05 Sala de 
aula 

Aula 
expositiva 



28 Avaliação (criança recém nascida aos 7 anos de 

idade.) 

05   

TOTAL DE AULAS em 2021 – SINCRONA + ASSÍNCRONA 43 

 
 
 

 
 
 
Fever. 
2022 

01 UNIDADE V 
A criança dos 7 aos 10 anos: a fase dos rápidos 
progressos na habilidade de aprendizagem motora 
• Características gerais do desenvolvimento 
motor 
Habilidades motoras: condicionamento físico, 
coordenação 

05 Sala 
de 

aula 

Aula 
expositiva 

Aula Assíncrona 
Estudo dirigido da criança de 7 a 10 anos de idade. 

03 Aula Assíncrona 

08 CONT. UNIDADE V 
A criança dos 7 aos 10 anos: a fase dos rápidos 
progressos na habilidade de aprendizagem motora 
• Desenvolvimento de diferentes formas dos 
movimentos esportivos: correr e saltar, lançar e 
pegar. 
Aplicação na Educação Física 

05 Sala 
de 

aula 

Aula 
expositiva 

15 Avaliação (criança dos 7 a 10 anos de idade.) 05 Sala 
de 

aula 

Aula 
teórico-
prática 
 

22 UNIDADE VI – APRESENTAÇÃO GRUPO 1 
A criança de 10 a 13 anos: a fase da melhor 
capacidade de aprendizagem motora na infância 
• Características gerais do desenvolvimento 
motor 
Habilidades motoras: condicionamento físico, 
coordenação, correr, saltar, lançar. 
 
A criança de 10 a 13 anos: a fase da melhor 
capacidade de aprendizagem motora na infância 
• Variabilidade do desenvolvimento motor. 
Aula de Educação Física 

05   

Aula Assíncrona 
Estudo dirigido da criança de 10 a 13 anos de idade. 

03 Aula Assíncrona 
 

TOTAL DE AULAS FEVEREIRO 2022 – SINCRONA 
+ ASSÍNCRONA 

26 

 

 
 

Março 
 

2022 

01 UNIDADE VII – APRESENTAÇÃO GRUPO 2 
O púbere dos 12-13 aos 15 anos: a fase da 
reestruturação de habilidades e destrezas motoras 
• Características gerais do desenvolvimento 
motor 
Habilidades motoras: condicionamento físico, 
coordenação, correr, saltar, lançar. 
O púbere dos 12-13 aos 15 anos: a fase da 
reestruturação de habilidades e destrezas motoras 
• Variabilidade do desenvolvimento motor. 
Aula de Educação Física 

05 Sala de 
aula 

Aula 
teórico-
prática 



08 UNIDADE VIII – APRESENTAÇÃO GRUPO 3 
O adolescente dos 14-15 aos 18-19 anos: a fase da 
estabilização, da diferenciação específica do sexo e 
da crescente individuação. 
• Características gerais do desenvolvimento 
motor. 
 
O adolescente dos 14-15 aos 18-19 anos: a fase da 
estabilização, da diferenciação específica do sexo e 
da crescente individuação. 
• Variabilidade do desenvolvimento motor. 
Aula de Educação Física   

05 Sala de 
aula 

 

15  
AVALIAÇÃO REPOSITIVA 

04 Sala de 
aula 

Aula 
prática  

 

TOTAL DE AULAS MARÇO 2022 – SINCRONA + 
ASSÍNCRONA 

14 

 
TOTAL DE HORAS AULA MINISTRADA NO PERÍODO                 2021/1 83  
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