
  

 

 
 

 
   

  
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE 
PROJETO ALVORADA 

CURSO FIC ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL DE BAIXA TENSÃO PLANO DE ENSINO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
 

2. EMENTA 
 

Estudos sobre efeitos da prática esportiva e exercícios físicos regulares na promoção e manutenção da saúde. Debates sobre 

as dimensões biofisiológicas, socioculturais e subjetivas do conceito de saúde. Vivências com exercícios físicos e 

problematizações sobre seus impactos no bem-estar da corporeidade (aspectos biológicos, socioculturais e subjetivos).  

 
 

3. OBJETIVOS 

- Identificar as contribuições da prática regular de exercícios físicos para a manutenção da saúde; 

- Apreender os elementos constitutivos da aptidão física relacionada à saúde; 

Componente Curricular: Tópicos em Saúde e Esporte 

Unidade Ofertante: Escola Técnica de Saúde 

Professor (a): Vagner Matias do Prado 
Carga Horária: 33 horas Oferta: 



  

 

 
 

 
   

  
 

 

- Problematizar a saúde para além da dimensão biofisiológica, relacionando-a com aspectos socioculturais e subjetivos; 

- Vivenciar alguns exercícios físicos e relacionar sua prática à promoção e manutenção da saúde. 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 



  

 

 
 

 
   

  
 

 

 

Data Conteúdo 

29/03/22 
Apresentação do docente, disciplina, diagnostico da turma e visita ao campus (espaços 

para a prática esportiva) 

05/04/22 
Atividade Física X Exercício Físico, doenças hipocinéticas, inteligência corporal e 

avaliação física  

12/04/22 Aptidão Física relacionada à saúde I  

19/04/22 Aptidão Física relacionada à saúde II 

26/04/22 
Visita a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (espaços destinados à prática 

esportiva) 

03/05/22 Esporte, saúde e qualidade de vida 

10/05/22 Vivência com atividades aquáticas FAEFI 

17/05/22 Vivência com atividades aquáticas FAEFI 

24/05/22 Vivência com Jogos pré-desportivos II 

31/05/22 Vivência com  Jogos pré-desportivos II 

07/06/22 Vivência com Esporte coletivo I 

14/06/02 Vivência com Esporte coletivo I 

21/06/22 Vivência com Capoeira Angola 

28/06/22 Vivência com Capoeira Angola 

05/07/22 Roda de conversa sobre alimentação saudável (convidado/a externo/a) 

12/07/22 Trabalho Avaliativo 

19/07/22 Finalização da disciplina e exposição dos trabalhos desenvolvidos 



  

 

 
 

 
   

  
 

 

 
 

5. AVALIAÇÃO 
a) Participação nas aulas: participação nas discussões, interesse e assiduidade (20 pts); 
b) Participação durante as vivências (20 pts); 
c) Elaboração de um painel sobre o tema “Esporte, Saúde e Qualidade de Vida”. O trabalho será desenvolvido em sala de 

aula, em duplas, sob a supervisão e orientação do docente responsável (30 pts); 
d) Exposição dos trabalhos elaborados. Exposição e explicação ao público sobre os trabalhos desenvolvidos e suas 

contribuições para a formação e discussão sobre o tema (30 pts). 
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