
 
 

ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Ensino de Educação Física 

na Educação Infantil. 

 
COORDENAÇÃO GERAL:  Profa. Ma. Thelma Hoehne Peres Polato. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação. 
 

 DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área 

de Educação, na modalidade on-line.  

   

OBJETIVOS: Os objetivos do curso de Ensino de Educação Física na Educação Infantil são: 

▪ Embasar o conhecimento dos profissionais da área de Educação Física 

quanto a aprendizagem dos alunos; 

▪ Possibilitar o aprofundamento teórico e de atualização do conhecimento 

sobre a prática docente em Educação Física na Educação Infantil; 

▪ Oferecer o aprofundamento nos aspectos gerais do desenvolvimento 

infantil, nas linhas gerais do processo de ensino e de aprendizagem na intervenção 

educativa e didático-pedagógica da e na Educação Física; 

▪ Capacitar os professores para a avaliação e o aprimoramento de suas 

práticas pedagógicas; 

▪ Proporcionar o desenvolvimento de posicionamento crítico quanto a sua 

prática em sala de aula;  

 

PÚBLICO-ALVO: Portadores de diploma de curso superior na área de Educação Física, 

professores das redes estadual e particular de ensino que buscam aprimorar sua 

atuação com o ensino de Educação Física e áreas correlatas. 

 

 



 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: As disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado. 

 
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS: 

  

Disciplina do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Didática e Metodologias Ativas 40h 

Infância: conceitos, significados e implicações da Educação Infantil 40h 

Optativa I 40h 

Currículo e avaliação na Educação Física Infantil 40h 

Educação Física Infantil e a Cultura Corporal de Movimento 40h 

Práticas Pedagógicas em Educação Física na Educação Infantil 40h 

Recursos Educacionais Abertos e Objetos de Aprendizagem 40h 

Optativa II 40h 

Optativa III 40h 

Ludicidade, jogos e brincadeiras em Educação Fisica 40h 

 


