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Resumo
O curso/a oficina em questão pretende pôr em cena a Ginástica na escola, explorando as
múltiplas possibilidades de problematização deste conteúdo específico da disciplina educação
física, contextualizando os temas que a ela dizem respeito: conceito/significado, classificação
segundo Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), mais especificamente ensino
fundamental II (6º a 9º anos) e a Confederação Brasileira de Ginástica/CBG, características
das modalidades da Ginástica, com enfoque naquelas que ganham destaque nas referências
anteriores. Em segundo lugar, procura evidenciar possibilidades de trato didático-pedagógico
deste saber no espaço de sala de aula, na medida em que procura responder a questão
metodológica de como ensinar de forma problematizadora tal conteúdo estruturante e básico:
questões e reflexões a serem feitas, estudos e textos a serem discutidos e sistematizados,
vivências produzidas/construídas/assistidas/ressignificadas no contexto da Ginástica como um
todo e/ou de cada modalidade de Ginástica enfatizada no currículo escolar em particular.
Ementa
Teorias pedagógicas da educação física escolar. Introdução à Ginástica. Modalidades da
Ginástica segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Educação Física (2008):
Ginástica Geral, Ginástica Rítmica e Ginástica Circense e a Confederação Brasileira de
Ginástica: Ginástica Para Todos, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Ginástica de
Trampolim, Ginástica Aeróbica e Ginástica Acrobática. Intervenção didático-pedagógica de
Ginástica: em cena a Ginástica Para Todos, a Ginástica Rítmica e a Ginástica Circense.
Programa
1) Teorias pedagógicas da educação física: breve caracterização e discussão,
contextualizando a perspectiva de educação física escolar mais coerente com o projeto
de sujeito e de sociedade que acreditamos ajudar a construir/a formar;
2) Introdução à Ginástica: conceito/significado desta manifestação gímnica-artística;
3) Modalidades da Ginástica: classificação segundo as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica: Educação Física (2008) e o site oficial da Confederação Brasileira de
Ginástica/CBG;
4) Ginástica Para Todos, Ginástica Rítmica e Ginástica Circense: conceito, características
básicas, tipos de exercícios;
5) Ginástica Para Todos na escola: formas básicas de locomoção, planos do movimento,
direções do movimento, formações coreográficas, saltos ginásticos, planos anatômicos e
movimentos do corpo – formas de intervenção didático-pedagógica a partir desses
temas;
6) Ginástica Rítmica na escola: movimentos corporais e movimentos com os aparelhos,
exploração dos movimentos com a fita – formas de intervenção didático-pedagógica a
partir desses temas;
7) Ginástica Circense na escola: tipos de exercícios de circo, exploração de exercícios de
equilíbrio por meio das pirâmides humanas – formas de intervenção didático-pedagógica
a partir desses temas.
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