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Disciplina: Corpo e Movimento  Código: ECH 12411 

Pré-requisito: - Carga Horária 
Semestral: 60h 

Créditos: 
4 

Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60  0 0  

Ementa:  
Análise do processo de construção dos elementos componentes da cultura corporal – 
Jogo, dança, lutas, ginástica. O movimento como meio de representação e expressão 
artística da criança. O lúdico na infância.  

 

Objetivos Específicos  

- Problematizar o corpo e o movimento humano em seus aspectos culturais.  
- Analisar possibilidades do movimento corporal para o desenvolvimento das 
expressões artísticas  na infância 
- Planejar e vivenciar atividades lúdicas relacionadas à infância. 

 

Conteúdo Programático   

Cultura corporal 
Movimento e expressão artística 
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Ludicidade e infância 

Metodologia   

-Aulas expositivas 
-Problematização coletiva e sistematização de saberes educacionais produzidos 
-Pesquisas compartilhadas: elaboração e apresentação 
-Apresentação e reflexão teórica de experiências de ensino e aprendizagem 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação assume para alunos e professores a função de mediadora do processo 
de reflexão-ação com o objetivo de superar e construir atitudes e conhecimentos 
necessários ao desenvolvimento da práxis pedagógica. Como processo, terá como 
objeto a qualidade da participação e do domínio do conteúdo, sob as formas de: 
 

a) Participação no processo (presenças nas aulas, envolvimento nas discussões, 
leitura dos textos, trabalhos em grupo e avaliações escritas)  

b) Produção de materiais 
c) Relatórios sobre conteúdos da disciplina 
d) Apresentação de seminário teórico-prático 

 

 

Bibliografia básica   

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: Teoria e Prática da Educação Física. 
Editora Scipione, 2006.  

MATTOS, M. G. de; NEIRA, M. G. Educação Física Infantil: Inter-relações: 
movimento, leitura e escrita. São Paulo: Phorte Editora, 2002.  

MELO, J. P. de. Desenvolvimento da consciência corporal: uma experiência da 
educação física na idade pré-escolar. Campinas: UNICAMP, 1997.  

 

Bibliografia complementar (  

MOREIRA, W. W. Educação Física na escola de 1o grau – 1a a 4a séries. Revista 
Brasileira de Ciências do Esporte. 7(2), 75-79, 1986.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física; Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.  

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
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Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. – Brasília: 
MEC/SEF, 1998 (3v, 15- 45).  

AYOUB, E. Reflexões sobre a Educação Física na Educação Infantil. Revista Paulista 
de Educação Física. São Paulo, supl. 4, p. 53-60, 2001.  

Cronograma 
  
Abril 
Cultura corporal 
Movimento e expressão artística 
Ludicidade e infância 
 
Agosto 
Apresentação e análise coletiva de dados produzidos a partir de levantamento de 
pesquisas e no espaço escolar. 
 
Observação: As aulas serão organizadas de acordo com o período de afastamento 
para Licença Capacitação (maio, junho, julho, agosto/2022) da docente responsável 
pela disciplina. A disciplina também estará sob a reponsabilidade da professora 
Marina Miranda, conforme foi acordado com a chefia. 
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