
 

  
INFORMATIVO DE CURSO 

3º Fase (Vagas Finais) 

 NOME DO CURSO: Educação Física na Educação de Jovens e Adultos  (EJA) a Distância 
OBS: Abertura do curso sujeita a disponibilidade de formador 

 Modalidade:    (  ) Híbrido  (   ) Presencial ( X) A Distância 

 
Gerência: 

Sub secretaria de Educação Básica – SUBEB  

Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Etapas da Educação Básica - GETEB 

 
Objetivo geral: 

Propor possibilidades de planejamento e intervenção pedagógica no âmbito da educação física escolar, valorizando as diversas 

expressões do corpo e do movimento na EJA 

 Carga horária: Total: 60horas Horas diretas: Horas indiretas: AVA: 60 horas 

 Público-alvo: Preferencialmente professores (Efetivos e Contrato Temporário) que atuam na Educação de Jovens e Adultos. 

 Pré-requisito: Não há 

 Critérios de seleção: Sorteio 

 
Nº de Vagas: 

T3 = 15 vagas 

T4 = 15 vagas 

 

Apresentação do curso: 

Os conteúdos da educação física devem ir para além dos conteúdos procedimentais, considerando que a realidade escolar não pode 

se limitar a este, tendo em vista que os conteúdos conceituais e atitudinais são igualmente importantes e devem estar presentes nas 

aulas de educação física em todas as etapas e modalidades de ensino.  

A construção de uma proposta de intervenção curricular de Educação Física para a EJA apresenta-se como um grande esforço de 

garantir a esta modalidade de ensino “a mesma profundidade dos conteúdos desenvolvidos no ensino fundamental e médio 

regulares” (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno Educação de Jovens e Adultos, 2014, p.122). Neste sentido, é muito importante 

considerar a heterogeneidade cultural e etária dos estudantes da EJA. 

 

 

Conteúdos: 

• Linguagem corporal: aquisição de significados com movimentos 

• Dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais 

• Autonomia e movimento 

• Cultura corporal de movimento 

• EJA e Educação Física 

 

 

 

 



 

 

 

Turma Local e endereço 
Período do curso 

Dia da semana 
Turno Horário de aula Formador(e 

 Início Término  Início Término  

  T 1 EAPE 30/08/18 13/12/18  Quinta-feira Mat. 9h 12h Turma completa – 
não há vagas 

 T 2 EAPE  30/08/18 13/12/18  Quinta-feira 
Vesp. 14h 17h  

 
Turma completa – 
não há vagas 

 T - 3 EAPE 31/08/18 14/12/18  
sexta-feira Mat. 9h 12h  

 T - 4 EAPE  31/08/18 14/12/18  
sexta-feira 

Vesp. 14h 17h  

 

 

Gerência – GETEB 
 

___/___/_____ 

Diretoria – DIAP 
 

___/___/______ 

Diretoria – DIDEP  
 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 
 

 ___/___/_____ 
 

 


