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I. EMENTA:  
 

História e evolução das atividades de academia. Anamnese, fundamentos e estruturação 
de exercícios. Descrição e interpretação de exercícios com e sem materiais. Alongamento 
e flexibilidade. Definições e aplicações práticas. 
 

II. OBJETIVO GERAL 
 

Oportunizar a discussão da história e evolução da atividade física de academia, as 
definições, os fundamentos, a estruturação, a descrição e interpretação de exercícios com 
e sem materiais e sua aplicação. 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Apresentar a história e evolução da atividade física de academia. 
 
• Apresentar exemplos de modalidades desenvolvidas em academias, principais 

exercícios e estrutura das sessões. 
 

• Descrever a aplicação prática de fundamentos relacionados à avaliação, controle e 
progressão dos exercícios na organização das sessões. 

 
• Oportunizar o debate e a reflexão quanto à postura do profissional de Educação 

Física no atendimento ao cliente/usuário das academias, no que diz respeito ao 
código de ética da profissão. 

 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I – História e evolução da atividade física de academia. 
 
• Apresentação dos conceitos relacionados à atividade física e ao exercício físico; 



                                                                                                                   

• Origens da prática da atividade física em academia e cenário atual; 
• A prática da atividade física e sua relação com saúde, rendimento e estética. 
 
UNIDADE II – Modalidades desenvolvidas em academias: estrutura e funcionamento. 
 
• Musculação: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, aplicação e 

principais cuidados; 
 
• Ginástica localizada e Step: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, 

aplicação e principais cuidados; 
 

• Dança: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, aplicação e principais 
cuidados; 

 
• Natação: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, aplicação e principais 

cuidados; 
 

• Hidroginástica: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, aplicação e 
principais cuidados; 

 
• Lutas: descrição de exercícios com e sem uso de materiais, aplicação e principais 

cuidados; 
 

• Programas comerciais de exercícios físicos. 
 
UNIDADE III – Aplicação prática de conceitos relacionados à prescrição de atividade física. 
 
• Estratégias de avaliação (anamnese e avaliações físicas); 
• Estratégias de prescrição, controle e progressão dos exercícios. 

 
UNIDADE IV - Postura do profissional de Educação Física nas academias. 
 
• Atendimento ao cliente/usuário de academias; 
• Código de Ética do profissional de Educação Física. 
 

  
V. METODOLOGIA ADOTADA 

 
• Aulas expositivas-dialogadas, de acordo com o modelo dialógico-ação-reflexão-

ação, com uso de recursos didático-pedagógicos instrumentais e áudio-visuais; 
• Trabalhos individuais e em grupo; 
• Seminários e palestras sobre tópicos da unidades II do conteúdo programático; 
• Visitas programadas a academias da região de Florianópolis; 
• Atendimento individualizado. 

 
 
 

VI. AVALIAÇÃO 



                                                                                                                   

 
Nº 

Avali
ação 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
1 

 
Seminários 

Coerência e aprofundamento do conteúdo, 
adequação ao tema e qualidade da apresentação 
oral 

2 Avaliação escrita individual – 
PROVA I 

Acerto nas questões 

3 Relatório da visita programada Qualidade da forma e conteúdo do documento 
4 Avaliação escrita individual – 

PROVA II 
Acerto nas questões 

 
Média Final: Para o cálculo da média final será utilizada a seguinte equação: 
MF = Avaliação1+ Avaliação2 + Avaliação3 + Avaliação4 
                                                  4 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final (MF) igual ou superior a 7 
(sete) e que tenha freqüência mínima de 75% na disciplina. 
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IX. OBSERVAÇÕES 
 
 

Programa Aprovado Pelo  Em :____/____/____ 
 
Chefe De Departamento : _______________________________ 
 
Diretor De Ensino :_____________________________________               
 


