PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Educação Física
Disciplina: Aprendizagem e Domínio Motor
Código: DIV82
Professor: Danilo Santos Catelli
E-mail: danilo.catelli@fasete.edu.br
CH Teórica: 50h
CH Prática: 10h
CH Total: 60h
Créditos:Créditos:
04
03
Pré-requisito(s):
Período: III
Ano: 2019.1
2. EMENTA:
Origem e evolução da psicomotricidade. A psicomotricidade e seu campo de atuação. Introdução ao domínio
motor e a aprendizagem de habilidades motoras. Características e necessidades da criança no ensino básico.
Aspectos psicomotores. Distúrbios psicomotores e motores. Classificação das habilidades, contribuição
sensorial e função do feedback para a aprendizagem e performance motora. Ambiente de aprendizagem de
habilidades motoras. Variabilidade e processo adaptativo. Teoria de esquema. Sistemas abertos hierárquicos.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:
- Articular o conhecimento acadêmico sobre os diferentes métodos (técnicas, instrumentos,
equipamentos, procedimentos) para produção de conhecimento e intervenção profissional no
atendimento as demandas relacionadas aos aspectos da aprendizagem e domínio motor da criança.
- Intervir científica e profissionalmente nas manifestações do movimento humano a partir da
compreensão da realidade social e dos processos de aprendizagem motora.
4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Construir conhecimentos por meio da instrumentalização e uso de técnicas, equipamentos e
procedimentos para atuação de forma científica e profissional frente às necessidades do processo de
aprendizagem e domínio motor do movimento humano nas diversas realidades sociais.

5. CONTEÚDOS
UNIDADE I

Origem e evolução da psicomotricidade: (6h)
 Estudos sobre o processo de desenvolvimento do indivíduo.
A psicomotricidade e seu campo de atuação: (3h)
 Identificação do campo de atuação da Psicomotricidade e suas contribuições.
Introdução ao domínio motor e a aprendizagem de habilidades motoras: (6h)
 Compreensão dos processos e implicações acerca do domínio motor e da aprendizagem
motora.
Características e necessidades da criança no ensino básico: (3h)
 Identificação das principais características da criança e suas implicações no processo de
desenvolvimento no ensino básico.

Aspectos psicomotores: (6h)
 Análise dos principais aspectos motores que interferem no processo de desenvolvimento
da criança.
Distúrbios psicomotores e motores: (6h)
 Conhecimento dos distúrbios motores e psicomotores que afetam o processo de
desenvolvimento da criança.

UNIDADE II
Classificação das habilidades, contribuição sensorial e função do feedback para a
aprendizagem e performance motora: (6h)
 Conhecimento acerca da classificação das habilidades e suas atuações no processo de
desenvolvimento motor.
 Estudo sobre como acontece o processo de aprendizagem da performance motora e suas
implicações no desenvolvimento da criança.
Ambiente de aprendizagem de habilidades motoras: (6h)
 Conhecer e compreender o ambiente onde ocorre a aprendizagem das habilidades
motoras.
Variabilidade e processo adaptativo: (6h)
 Estudo sobre os tipos de variabilidade que compõem o processo adaptativo do indivíduo.
Teoria de esquema: (6h)
 Estudo sobre como acontece a formação dos esquemas motores no indivíduo.
Sistemas abertos hierárquicos: (6h)
 Análise sobre como acontece o mecanismo de feedback que permite receber informações do meio
ambiente

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
O conteúdo programático será assim desenvolvido:
Metodologias Ativas: Timeline. Avaliação com pesquisa. Estudo de caso. Aprendizagem em
espiral. Vídeo aulas. Gameficação.
Tarefas orientadas: realizadas individualmente ou em pequenos grupos, devem estimular a
participação ativa do graduando no processo de aprendizagem, proporcionando momentos para (a)
apresentar e discutir assuntos relacionados à disciplina e (b) desenvolver suas capacidades crítica e
criativa.
Seminários: realizados pelos graduandos para que estes apresentem, embasados pela literatura,
uma síntese e análise dos temas propostos, bem como suas ideias pessoais.

7. RECURSOS:

Sala (comum)

Sala Configuração Flexível

Laboratório(s) - agendar

Práticas em Campo

Kit multimídia

Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

No processo avaliativo o aluno conhecerá as formas e instrumentos de avaliação, os critérios que
serão utilizados que devem estar totalmente relacionados com a finalidade da atividade, com os
objetivos e com os critérios sobre à construção do saber (conhecimento, compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação).
O processo avaliativo é evidenciado a partir do acompanhamento sistemático de atividades de cunho
qualitativo/quantitativo, além da identificação do fenômeno individual de aprendizagem do aluno,
tendo as notas distribuídas da seguinte estrutura:
1ª ETAPA DE AVALIAÇÃO:
Elaboração de blocos de conteúdos para Vídeo Aulas, em grupo, no valor de 6,0 (seis)
pontos, conforme as seguintes diretrizes:
a) Serão elaborados os conteúdos distribuídos em tópicos para a produção de vídeo aulas sobre
os esportes, em grupo, de acordo com as orientações do professor:
 Importância do Tônus para o processo de aprendizagem motora da criança.
 Importância do Equilíbrio para o processo de aprendizagem motora da criança.
 Importância da Orientação Espaço-Temporal para o processo de aprendizagem
motora da criança.
 Importância da Lateralidade para o processo de aprendizagem motora da
criança.
b) Os grupos apresentarão suas elaborações em formato PDF sendo uma cópia para cada grupo
formado na classe para ser analisada e debatida a produção de forma coletiva.
c) Serão analisados: o desempenho individual [Participação interativa nos demais Seminários;
Clareza/Coerência na fundamentação teórica e prática; Perfil na apresentação individual
(Vestir/Vocabulário)]. O desempenho em grupo [Pontualidade; Integração da Equipe;
Fundamentação Teórica; Estética / Organização da Gestão de sala; Interação do
conhecimento da equipe com a turma].
d) Ao término da apresentação, haverá uma análise verbal com a participação de uma equipe e,
logo após, o professor intervirá nos aspectos desenvolvidos como pontos frágeis, em
processo e os construídos, como também, potencializar o aspecto cognitivo em virtude de
alguma lacuna no desenvolvimento da fundamentação teórica e prática. Na oportunidade,
será aplicado um instrumento escrito de Análise Avaliativa envolvendo todas as equipes
participantes, auto avaliação da equipe que realizou e a avaliação do professor,

compreendendo um olhar mais preciso de todo o processo didático.
Práticas Interativas e Painel Pedagógico, individual e em grupo, no valor de 4,0
(quatro) pontos, considerando os aspectos:
a) Permite verificar certas habilidades que constituem processos mentais superiores como
a capacidade reflexiva (analisar, sintetizar, aplicar conhecimentos, interpretar dados,
emitir juízos de valor).
b) Apresenta compromisso à realização do trabalho em parceria.
c) Contribui por meio de Propostas e de intervenção pedagógica.
d) Compreende a importância de ser pontual e assíduo nas aulas.
e) Colabora para a Solidariedade ao contrato didático do grupo.
f) Participa em discussão e debate simulado.
g) Valoriza o uso de conhecimentos e experiências do grupo.
h) Interage no grupo como espaço de aprendizagem e de reflexão coletiva.
Avaliação de participação durante toda a etapa, individual, contemplando aspectos
relativos a: pontualidade, assiduidade, debates e discussões, produção das atividades
solicitadas, desempenho, no valor de 10,0 (dez) pontos.
Avaliação Institucional Escrita, contemplando questões dissertativas e questões
objetivas, individual, no valor de 10,0 (dez) pontos.
2a ETAPA DE AVALIAÇÃO:

Construção de Vídeo Aulas sobre os esportes de acordo com os conteúdos elencados e
produzidos, em grupos, no valor de 6,0 (seis) pontos, considerando os aspectos:
Os grupos darão continuidade às produções elaboradas na 1ª etapa para a produção das vídeo
aulas de acordo com as orientações do professor:
 Importância do Tônus para o processo de aprendizagem motora da criança.
 Importância do Equilíbrio para o processo de aprendizagem motora da criança.
 Importância da Orientação Espaço-Temporal para o processo de aprendizagem
motora da criança.
 Importância da Lateralidade para o processo de aprendizagem motora da
criança.
Práticas Interativas e Painel Pedagógico, individual e em grupo, no valor de 4,0
(quatro) pontos, considerando os aspectos:
a) Permite verificar certas habilidades que constituem processos mentais superiores como
a capacidade reflexiva (analisar, sintetizar, aplicar conhecimentos, interpretar dados,
emitir juízos de valor).
b) Apresenta compromisso à realização do trabalho em parceria.
c) Contribui por meio de Propostas e de intervenção pedagógica.
d) Compreende a importância de ser pontual e assíduo nas aulas.
e) Colabora para a Solidariedade ao contrato didático do grupo.

f) Participa em discussão e debate simulado.
g) Valoriza o uso de conhecimentos e experiências do grupo.
h) Interage no grupo como espaço de aprendizagem e de reflexão coletiva.
Avaliação de participação durante toda a etapa, individual, contemplando aspectos
relativos a: pontualidade, assiduidade, debates e discussões, produção das atividades
solicitadas, desempenho, no valor de 10,0 (dez) pontos.
Avaliação Institucional Escrita, contemplando questões dissertativas e questões
objetivas, individual, no valor de 10,0 (dez) pontos.

DA FREQUÊNCIA
O aluno deverá ter frequência exigida às aulas e demais atividades de 75% na disciplina. Sua
margem de ausência em hipótese alguma deverá ultrapassar os 25%.
09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Acontecerá de acordo com a disponibilidade do professor e agendamento prévio.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Comportamento Motor: aprendizagem e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: Bebês,
Crianças, Adolescentes e Adultos. São Paulo: Phorte, 2005.
HAYWOOD, K. M.; GETCHELL, N. Desenvolvimento motor ao longo da vida. Porto Alegre:
ARTMED, 2010.
MAGILL, Richard A. Aprendizagem Motora: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Edgard
Blucher, 2000.
SCHIMIDT, Richard A.; WRISBERG, Craig A. Aprendizagem e performance motora: uma
abordagem baseada no problema. Porto Alegre: Artmed, 2010.
11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ROSA NETO, Francisco. Manual de Avaliação Motora. Porto Alegre: ARTMED, 2002.
TEXEIRA, Luis Augusto. Controle motor. São Paulo: Manole, 2006.
TOJAL, João Batista. Motricidade humana: o paradigma emergente. Campinas, SP: Ed. da
UNICAMP, 1994.
VAYER, Pierre. O diálogo corporal. São Paulo: Instituto Piaget, 1990.
12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Aplicativos:

Sites:
Canais You Tube:

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____

GERÊNCIA ACADÊMICA

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela
secretaria acadêmica da FASETE.

