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EMENTA: Concepções teóricas e práticas sobre “o Adolescente” e a “Adolescência” através de suas principais
teorias. O  adolescente como ser social e com estudante: suas características biológicas, psicológicas, afetivas e
sociais.  Aspectos  gerais  sobre  o corpo e  puberdade e  as  relações  despercebidas na escola.  Grandes jogos e
atividades pré-desportivas como pré-requisitos para a prática esportiva dos esportes coletivos e individuais. Jogos
cooperativos e atividades de aventura na escola. O adolescente e as atividades físicas de academia. A definição e
seleção  de  conteúdos  e  atividades  físicas  para  o  Adolescente  a  partir  das  diretrizes  e  matrizes  curriculares
oficiais.  Concepções  pedagógicas  e  abordagens  metodológicas  acerca  do  ensino  da  Educação  Física  para
Adolescentes. Análise das perspectivas da Educação Física como reprodução e possibilidades de transformação.
A presença do Adolescente e das Atividades Físicas nas manifestações culturais.  Articulação entre teorias e
práticas dos jogos como atividades formativas e desportivas da Educação Física no Ensino Fundamental e da
Educação Física no Ensino Médio no âmbito das intervenções pedagógicas por meio de vivências práticas com
os escolares da e na escola, como possibilidades formativas e de interação e socialização do adolescente no
espaço escolar. 
OBJETIVO 
Desenvolver no processo de formação profissional de professores em nível de graduação, os fundamentos gerais
e básicos, sobre adolescentes e adolescência no contexto da Educação Física na Educação Básica, possibilitando
aos  alunos  a  aquisição  de  conhecimentos  quanto  aos  seus  aspectos  teóricos,  metodológicos,  didáticos  e
pedagógicos, de modo que, ao final da disciplina o aluno esteja habilitado à planejar e administrar atividades
físicas para adolescentes, em situações praticas escolar ou não escolar, com vistas a elevar o padrão técnico-
científico e pedagógico dos mesmos, para uma atuação mais reflexiva e consciente quanto ao processo de ensino
e aprendizagem e pesquisa, visando a melhoria da sua atuação profissional como educadores. 
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