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Resumo
Tendo por base os princípios da Ciência da Motricidade Humana, elaboramos este curso com
intuito de contribuir com o ensino da Educação Física Escolar, bem como repensar a ação
docente especificamente no que se refere às atividades e recursos didático-pedagógicos
utilizadas nas aulas. As aulas de Educação Física devem ser compostas por um repertório de
recursos didático-pedagógicos que favoreçam e efetivem a construção do conhecimento, pois,
cada recurso utilizado em aula pelo professor terá como objetivo tornar o conteúdo significativo
para o educando. Entende-se por recursos didático-pedagógicos atividades, recursos áudiosvisuais e instrumentos adotados como estratégia para facilitar a interação do estudante com o
conteúdo, e se esses recursos estiverem devidamente conectados com os objetivos propostos
para aula eles auxiliarão na efetivação do conhecimento. Esperamos durante o curso elucidar
aspectos relevantes para a elaboração da aula, seleção, elaboração e aplicação dos recursos
didáticos pedagógicos nas aulas de Educação Física.

Ementa:
A Ciência da Motricidade Humana como orientação teórica que fundamenta a ação docente. Os
princípios orientadores da Ciência da Motricidade Humana. As aulas de Educação Física e os
recursos didático-pedagógicos. A elaboração da aula e seleção dos recursos objetivando a
efetivação do conhecimento.
Programa:
- Os princípios da Ciência da Motricidade Humana como embasamento teórico para o ensino da
Educação Física Escolar;
- A “práxis pedagógica” como princípio orientador para o ensino;
- A relevância dos recursos didático-pedagógicos no processo de ensino;
- Recursos didático-pedagógicos para as aulas de Educação Física e elaboração de atividades.
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