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INFORMATIVO DE CURSO 
VAGAS REMANESCENTES 

NOME DO CURSO: O brincar e a infância: a Educação Física para pedagogos 

Modalidade:                      ( X ) Híbrido                                                                                             (  ) Presencial 

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

Objetivo geral: 
Proporcionar aos pedagogos a apropriação de conhecimentos relativos à cultura corporal de movimento por meio de 
jogos e brincadeiras advindas da cultura popular e da cultura das crianças, tendo como interlocutor o Currículo em 
Movimento da SEEDF. 

Carga horária: Total: 90 horas 
Horas diretas: 42 horas 

Nº de encontros: 14 
Horas indiretas: 27 horas AVA: 21 horas 

Público-alvo: Pedagogos e professores de educação física 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de seleção: Sorteio 

Nº de Vagas: 
T1 = 06 VAGAS 

T2 = 05 VAGAS 

 

Apresentação do curso: 

O curso “Educação física para pedagogos”, tem como objetivo possibilitar ao pedagogo uma intervenção prática em 
suas aulas, considerando que a educação física e a pedagogia estão presentes de forma indissociável na vida escolar das 
crianças sob aspectos corporais e cognitivos. Acreditamos que do ponto de vista do planejamento didático-pedagógico, o 
professor não pode apenas ocupar o tempo da criança com as atividades recreativas sem ter clara consciência do que elas 
representam para o desenvolvimento desta. É neste sentido que reside a importância de se refletir e planejar  o brincar no 
espaço escolar, levando o pedagogo a sistematizar atividades que contribuam para o desenvolvimento integral das 
crianças. 
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Conteúdos: 

• O papel do pedagogo e a educação física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
• Avaliação na Ed. Infantil e anos Iniciais do Ensino Fundamental: perspectivas e contribuições da educação física; 
• Educação Inclusiva; 
• O Currículo da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: concepções da educação física e 

do brincar na escola; 
• O jogo no contexto da prática pedagógica do pedagogo; 
• Organização do Trabalho Pedagógico na perspectiva do Currículo em Movimento da SEEDF; 
• Os conteúdos das aulas de educação física e os jogos populares no contexto da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental; 
• Seminário: educação física escolar e a intervenção pedagógica do pedagogo; 
• Teorias de desenvolvimento e aprendizagem aplicadas as aulas de educação física. 

Turma Local e endereço 
Período do curso Dia da 

semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término  Início Término  

T1 SGAS 907 19/03 25/06 terça-feira M 8:30 11:30 José Montanha Soares 

T2 SGAS 907 19/03 25/06 terça-feira V 14:00 17:00 José Montanha Soares 

 
 

Gerência 
___/___/_____ 

 
Diretoria 

___/___/______ 

 
Chefia 

___/___/_____ 

 


