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ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: POR UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA MULTICULTURAL E DEMOCRÁTICA 

 

Calendário dos Encontros 2021 - 2023  

Módulo 1 - Democracia e Ética: Diversidade e Novas relações no cotidiano escolar– Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da 

seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 14/08/21 e 28/08/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 21/08/21 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 04 - A Produção Maquínica Curricular da Educação (Física) – Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 04/09/21 e 18/09/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 11/09/21 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 06 - BNCC e os Marcos Legais da Educação Física - Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 25/09/21 e 09/10/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 02/10/21 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 09 - Seminários de Práticas Formativas baseadas na Escola - Carga horaria de 32h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  4 Encontros Presencial de 8h, realizados na faculdade, na data 23/10/2021, 09/04/22, 26/11/22 e 10/12/22 (das 8h às 17h com uma hora de 

almoço).   

 

Módulo 03 - Tematização e Vivência das Ginásticas - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 8h, realizados na faculdade, nas datas 06/11/21 e 13/11/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

Módulo 07 - Educação Física Cultural: artistagem de um currículo nômade: Plano de Imanência - Carga horaria de 24h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 27/11/21 e 11/12/21 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 04/12/21 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

 Módulo 03 - Tematização e Vivência das Lutas - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 05/02/22 e 12/02/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

Módulo 03 - Tematização e Vivência das Atividades Aquáticas - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 19/02/22 e 26/02/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

Módulo 07 - Educação Física Cultural: artistagem de um currículo nômade: Linhas Molares e Moleculares - Carga horaria de 24h, essas horas 

serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 19/03/22 e 02/04/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 26/03/22 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 03  - Tematização e Vivência das Danças - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 30/04/22 e 07/05/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

Módulo 03 - Tematização e Vivência dos Esportes- Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 14/05/22 e 21/05/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

 Módulo 03 - Tematização e Vivência das Brincadeiras - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 28/05/22 e 04/06/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

Módulo 07 - Educação Física Cultural: artistagem de um currículo nômade: Planejamento de Ensino, Avaliação e Qualidade Social - Carga 

horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 11/06/22 e 25/06/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 18/06/22 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 05 - Governo e Subjetividade: A produção da identidade e diferença na Educação Física - Carga horaria de 24h, essas horas serão 

divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 06/08/22 e 20/08/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 13/08/22 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 03 - Tematização e Vivência dos Esportes de Aventura - Carga horaria de 16h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 8h, na unidade da faculdade, nas datas 27/08/22 e 03/09/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).   

 

 Módulo 02 - Escola Democrática e Cultura - Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte maneira:  
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-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 10/09/22 e 01/10/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 17/09/22 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Módulo 08 - Tec. Dig. Cultura Corporal e o Ensino de Educação Física- Carga horaria de 24h, essas horas serão divididas da seguinte 

maneira:  

-  2 Encontros Presenciais de 08h na unidade da faculdade, nas datas 22/10/22 e 12/11/22 (das 8h às 17h com uma hora de almoço).  

- 1 Encontro síncrono de 03h, via plataforma digital, nas datas 29/10/22 (das 9h às 12h).  

- 05h de atividades assíncronas (atividades que serão disponibilizados na plataforma digital).  

 

Obs.: Devido a pandemia de COVID-19, alguns módulos poderão ser realizados totalmente no formato remoto, devido às restrições 

de aulas presenciais na faculdade. Caso isto ocorra, as aulas serão aos sábados no período da manhã das 09h às 12h e/ou no período 

da tarde das 14h às 17h. 
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