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EMENTA: O estudo da adolescência através de suas principais teorias buscando o  entendimento desta fase como sendo 
uma etapa natural  do desenvolvimento humano.  A pubescência e a puberdade como precedentes  da adolescência.   As 
características biológicas, psicológicas, afetivas e sociais do adolescente.  Mudanças físicas, a sexualidade, estudos de Piaget 
e Freud entre outros, a influência das drogas e a gravidez inesperada.  A definição e seleção de atividades físicas para o 
adolescente.   Abordagens  metodológicas  acerca  do ensino da  educação  física para  adolescentes.   Desenvolvimento de 
atividades físicas para adolescentes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1- Introdução ao estudo do adolescente
- A adolescência como uma etapa natural da vida humana
- Principais teorias
- Pubescência, puberdade e adolescência

2 - Características biológicas do adolescente
- Mudanças e manifestações fisiológicas
- Crescimento e desenvolvimento
- Principais diferenças entre os sexos feminino e masculino

3 - Características psicológicas do adolescente
- O estágio das operações formais segundo Piaget
- O estágio genital segundo Freud
- O pensamento lógico
- O aprimoramento das habilidades mentais

4 - Características afetivas e sociais do adolescente
- A inserção do adolescente na sociedade
- O adolescente na escola
- Os comportamentos do adolescente
- A sexualidade humana na adolescência
- Os grupos e sua dinâmica na adolescência
- Prevenção contra o uso indevido de drogas
- Prevenção contra a gravidez inesperada na adolescência

5 - Atividades físicas para adolescentes
- Atividades físicas, modalidades desportivas, provas atléticas e outras
- Critérios para prescrição de atividades físicas na adolescência
- Indicações e contra-indicações de atividades físicas na adolescência

- Em função da maturação biológica
- Em função da natureza e intensidade de esforço físico
- Em função das características sociais e necessidades do adolescente (moda atual)

6 - O ensino da Educação Física para Adolescentes  -  Uma abordagem metodológica



- A ação didática
- O planejamento de ensino
- O relacionamento professor-aluno

7 - Desenvolvimento de programas de atividades físicas para adolescentes
- Elaboração e apresentação de programas.
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