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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE  EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: BAC 2008/2 
 
 

P R O G R A M A 
OITAVA  FASE 

 
 
DISCIPLINA: Estágio Curricular Supervisionado IV: Atividade Física Adaptada 
            Código: 8ESC4 
  Carga Horária: 72 h/a (créditos 04) 
 
 
I. EMENTA:   
 

Objetivos. Levantamento e análise das características da Entidade-Campo. Plano de 
trabalho: planejamento, organização, execução e avaliação. Relatório. Intervenção 
Supervisionada e/ou Orientada. 

 
II. OBJETIVO GERAL 
 

Aplicar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso relativos às áreas da 
atividade física, desportiva, recreativa e expressiva para populações especiais, neste 
caso, pessoas com deficiência, patologias ou condições especiais, em academias, 
clínicas, unidades básicas de saúde, hospitais e institutos, a fim de vivenciar na 
prática os conteúdos teóricos abordados. 
 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar as necessidades e características das populações especiais nos 

contextos da Educação Física Adaptada no âmbito da atuação preventivo, 
habilitativo e reabilitativo; 

 
• Identificar processos e técnicas alternativas de trabalho com populações 

especiais nos contextos da Educação Física Adaptada no âmbito preventivo, 
habilitativo e reabilitativo; 

 
• Planejar, executar e avaliar atividades que atendam às necessidades das 

populações especiais nos contextos da Educação Física Adaptada no âmbito 
preventivo, habilitativo e reabilitativo; 

 
• Empregar métodos e técnicas de intervenção, de forma adaptada, de acordo com 

as características das populações especiais nos contextos da Educação Física 
Adaptada no âmbito preventivo, habilitativo e reabilitativo. 
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IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I – Objetivos do Estágio em Educação Física Adaptada 

UNIDADE II – Levantamento e análise das entidades campo e da clientela 

UNIDADE III – Elaboração do Plano/Projeto de Trabalho 

UNIDADE IV – Realização do Estágio com orientação e/ou supervisão 

UNIDADE V – Elaboração do Relatório Final 
 
 
V. METODOLOGIA ADOTADA 
 

As aulas serão ministradas: 
• Em sala serão ministradas através do método conceitual, buscando o 

embasamento dos alunos através de conteúdos técnicos e clínicos. 
• Nnos campos de estágio serão desenvolvidas através do método simulado, de 

forma prática, com objetivo de intervenção na realidade. 
 
Serão desenvolvidos trabalhos: 
• Em grupos no campo de estágio (Jogos, Gincanas, Eventos, entre outros), 
• Individuais (Plano/Projeto de Trabalho, Intervenção e Relatório Final) 
 
Realizar-se-á também as orientações para elaboração dos trabalhos individuais e 
para escolha dos locais e áreas de atuação. Destaca-se ainda o acompanhamento, 
através de visitas, do desempenho discente durante o período do Estágio. 

 
VI.   AVALIAÇÃO 

 
A nota final (NF) será obtida através da nota de: 
• Plano de trabalho (PT) 15%, 
• 01 Relatório Final (RF)15%,  
• 01 Seminário Final (SF), 10% 
• Desempenho Discente pelo Supervisor (DDS) 30% 
• Desempenho Discente pelo Orientador (DDO), quando existirem, 30% 
• Do Professor da Disciplina, conforme instrumento de avaliação fornecida, quando 

não houver orientação ou supervisão no local de estágio.  
 

Deve-se destacar que dois documentos são indispensáveis ao estágio, neste caso, o 
Plano de trabalho e o Relatório Final. Deste modo, a não entrega do plano de 
trabalho impedirá a consecução do estágio, assim como a não entrega do relatório 
final impedirá a aprovação no estágio. 
 

 
Itens da Avaliação Discente (Supervisor e Orientado r): 

• Planejamento 
• Conhecimento 
• Criatividade/iniciativa 
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• Desempenho 
• Assiduidade 
• Pontualidade 
• Disciplina 
• Cooperação 
• Responsabilidade 
• Sociabilidade 

 
Itens da Avaliação do Plano de Trabalho : 

• Capa (Nome; Instituição; Título; Data) 
• Elementos Pré-textuais (Folha de rosto; Folha de identificação; Sumário; Lista de 

tabelas/quadros)  
• Elementos Textuais (Introdução; Justificativa; Objetivos; Revisão Bibliográfica; 

Programação; Avaliação; Referências Bibliográficas). 
• Elementos Pós-textuais (Apêndices; Anexos) 

 

Itens da Avaliação do Relatório Final : 

• Capa (Nome; Instituição; Título; Data) 
• Elementos Pré-textuais (Folha de rosto; Folha de identificação; Sumário; Lista de 

tabelas/quadros) 
• Elementos Textuais (Introdução; Justificativa; Objetivos; Revisão Bibliográfica; 

Programação; Avaliação; Referências Bibliográficas) 
• Conclusões (exclusivo do relatório final ) 
• Sugestões (exclusivos do relatório final ) 
• Elementos Pós-textuais (Apêndices; Anexos) 

 

VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 
FERREIRA, V. Educação física adaptada: atividades especiais. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2010. 
 
GORGATTI, M. G.; COSTA, R. F. Atividade física adaptada: qualidade de vida para 
pessoas com necessidades especiais. 2. ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2008. 
 
GORLA, J. I. Educação física adaptada: o passo a passo da avaliação. São Paulo: 
Phorte, 2008. 
 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
GORLA, J. I.; ARAÚJO, P. F. Avaliação motora em educação física adaptada: teste 
KTK para deficientes mentais. São Paulo: Phorte, 2007. 
 
LEITE, P. F. Cardiologia desportiva, ergometria, reabilitação cardíaca. Rio de 
Janeiro: Revinter, c2009. 
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PICONEZ, Stela C. Bertholo. A prática de ensino e o estágio supervisionado. 14. ed. 
Campinas: Papirus, 2007. 
 
THOMPSON, P. D. O exercício e a cardiologia do esporte. Barueri: Manole, 2004. 
 
WINNICK, J. P. Educação física e esportes adaptados. 3. ed. Barueri: Manole, 2004. 
552 p. 
 
 

IX. OBSERVAÇÕES  
 
           Programa aprovado pelo departamento em : ____/_____/_____ 

 
Chefe de departamento : _______________________________ 
 
Diretor de ensino :_____________________________________               


