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Ponto 3: O Ensino da Ginástica e das Atividades Rítmicas para Educação Física Escolar

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A introdução deve descrever o que será abordado e o/s objetivo/s do texto, indicando
qual olhar(abordagem/teoria pedagógica) que sustentará o ensino da ginástica e das
atividades rítmicas na Educação Física Escolar. É importante apontar as principais partes
do texto que serão desenvolvidas. O desenvolvimento deverá demonstrar coerência com
a proposta indicada na introdução, apresentando, com clareza e base científica, a parte
central do texto. Na conclusão, a autoria poderá retomar as ideias centrais do texto e
tecer conclusões e/ou limitações e/ou possibilidades e/ou caminhos para a continuidade
do debate.
O candidato deverá apresentar, de forma clara e sustentada teoricamente, demonstrando
conhecimento e aprofundamento do ponto teórico sorteado apresentando a base teórica
e articulando o ensino na Educação Física Escolar com os conteúdos da Ginástica e
atividades rítmicas. Com relação ao ensino na Educação Física Escolar, é importante que
a/o candidata/o apresente aspectos básicos atinentes a concepção de ensino na Educação
Física Escolar que orientará o texto. Com relação a Ginástica e as atividades rítmicas, a/o
candidata/o deverá indicar elementos básicos atinentes aos aspectos: históricos; e/ou
principais tipos de manifestações corporais; e/ou propostas de ensino/currículo. A/o
candidata/o poderá focalizar a redação em um ou mais aspectos mencionados, mas
deverá delimitar ou apontar o/s outro/s ponto/s. A relação com a BNCC também deverá
ser considerado no texto. A citação de autores relacionados a teoria pedagógica
(concepção de EF) e aos temas específicos também irão compor a avaliação da base
científica do tema.
Com relação a linguagem, serão observados os seguintes aspectos:
- Uso adequado da terminologia técnica: este aspecto está vinculado diretamente as
teorias do Ensino da Educação Física Escolar e aos conteúdos da Ginástica e atividades
rítmicas realizado a partir da ABNT.
- Clareza: uso da norma culta da língua de caráter acadêmico.
- Objetividade: o texto deverá apresentar objetividade respeitando a coesão e coerência
do caminho indicado na introdução do texto.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na Introdução deverá discorrer o que será abordado em todo o texto, os objetivos e
indicar as possibilidades e trato com o tema Ginástica e as Atividades Rítmicas no
contexto da Educação Física Escolar.
No Desenvolvimento verificar junto aos trabalhos clássicos da área, qual o trato dado
por estes às questões a respeito do tema indicando citações de autores/autoras.
Na Conclusão ressaltar a ideia principal que foi apresentada e defendida no transcorrer
de todo texto. Colocar de forma resumida os argumentos levantados e apontar o que se
espera de importância e valorização da Ginástica e das Atividades Rítmicas na Educação
Física Escolar.
Espera-se uma escrita consistente demonstrando compreensão e aprofundamento
teórico sobre o ponto sorteado dialogando com produção acadêmico-científica que trata
sobre a Educação Física Escolar.
Abordar as características e sistematizações da Ginástica no processo sócio-histórico
brasileiro.
Tratar sobre a Ginástica como expressão da cultural corporal de movimento e suas
implicações para o processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar e sua relação
com a Base Nacional Comum Curricular.
Discorrer sobre princípios e atuações didático-pedagógicas das Atividades Rítmicas no
cenário da Educação Física Escolar.
Considerar os aspectos de objetividade, harmonia entre as ideias de todo o texto e
coerência e uso da norma culta da língua portuguesa.
Organização do texto de maneira objetiva no que se referem aos conceitos, termos e
uma distribuição temporal histórica sobre o tema (ponto sorteado).
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