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I. EMENTA:   
 

Terminologias e técnicas usuais, atividades físicas com e sem implementos 
manuais, destacando as diferentes propriedades motoras, acrobacias 
elementares, atividades naturais em aparelhos. Ginástica no contexto da 
Educação Física. 

 
 

II. OBJETIVO: 
 

Oportunizar a compreensão e aplicação da terminologia e técnicas atuais da 
ginástica, bem como aplicação das atividades físicas com e sem implementos 
manuais destacando as diferentes propriedades motoras, acrobacias 
elementares, atividades naturais em aparelhos 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Compreender as terminologias e técnicas usuais da ginástica. 
• Possibilitar situações de vivências das acrobacias elementares e sua 
      metodologia de aprendizagem.  
• Elaborar e aplicar exercícios com e sem implementos manuais. 
• Possibilitar situações de vivências das atividades naturais em aparelhos e sua 
      metodologia de aprendizagem. 
• Discutir a aplicação da ginástica no contexto da educação física.  
 
 

IV. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
            UNIDADE I 
 

• Fundamentação básica da ginástica 
• Classificação, terminologia e definições dos exercícios ginásticos. 
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UNIDADE II 
 
• Exercícios sem implementos manuais 

 
UNIDADE III 
 
• Exercícios com e sem implementos manuais 
• Habilidades com bola; arco; bastão; fitas; corda 
• Habilidades de deslocar-se bipedicamente; equilibrar-se; passagem pelo solo; 

abertura e fechamento; volteio; saltar; aterrissar, equilibrar-se; girar sobre si   
mesmo; balancear em apoio; balancear em suspensão; passar pelo apoio  
invertido; passar pela suspensão invertida 

 
UNIDADE IV 
 
• Atividades naturais em aparelhos e sua metodologia de aprendizagem no 

contexto da educação física. 
• Habilidades no colchão 
• Habilidades na trave de equilíbrio/banco sueco 
• Habilidades em caixas de saltos 
• Habilidades em plinto 
• Habilidades em barras 

 
UNIDADE V 
 
• A ginástica no contexto da educação física 
• Habilidades de ginástica de nível I: Controle do corpo 
• Habilidades de ginástica de nível II: equilíbrio e rolamentos 
• Habilidades de ginástica de nível III: transferência de peso 
• Habilidades de ginástica de nível IV: o corpo no ar 

 
V. METODOLOGIA ADOTADA 

 
Aulas expositivas- dialogadas; trabalhos e exercícios em grupo; aplicação dos 
conteúdos durante aulas práticas 
 

VI. AVALIAÇÃO 
 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 
Avaliação escrita Coerência entre o enunciado das questões e 

as respostas apresentadas 
3 

Aulas práticas  Elaboração das atividades propostas dentro 
do prazo estabelecido; 
Coerência entre a atividades solicitada e à 
apresentada. 

2 

Seminário Coerência entre o tema e a apresentação 
escrita; 
Apresentação oral 

2 
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