
 

 

DIVULGAÇÃO 

 

Curso de Gestos Motores em Provas Atléticas de Corridas para o 
Ensino da Educação Física no Ensino formal e não-formal – MODULO 1 

 
 

Docente: Prof. Dr. Paulo Sérgio Bereoff 

 

Realização:  Faculdade de Educação Física da FAED - Campus Cidade Universitária da 

UFMS 

Local: Sala virtual Plataforma RNP – 
 https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/paulo-sergio-bereoff 

 

Período de Realização: Das 08h30 às 12h30, dos dias 08, 09, 10 e 12/11/2021 – (2ª,3ª, 4ª 

e 6ª-feira) 

Inscrições: Através do e-mail: pbereoff@hotmail.com 

Enviar nome completo, curso, período e Instituição de Ensino, solicitando a inscrição, a qual 

estará efetivada após o recebimento de um e-mail resposta: Inscrição efetivada com 

sucesso.  

Período de Inscrição: De 25 de outubro até 05 de novembro de 2021. 

1 - Número de vagas internas: 20 vagas  

Público Interno à UFMS   

- Discentes de graduação 20  

2 - Número de vagas externas: 60 vagas  

Público Externo à UFMS   

- Discentes de graduação de outras IES 20  

- Professores da Educação Básica 20 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/paulo-sergio-bereoff
mailto:pbereoff@hotmail.com


- Profissionais da Educação 20   

Carga Horária: 16 horas – (12 horas presenciais na sala virtual e 04 horas a distância) 

Observação: Frequência obrigatória de 75%, mais a entrega do Trabalho Final individual.  

Público-Alvo: Discentes do curso de Educação Física dos Campus Cidade Universitária, 

Pantanal e de outras IES, Ex-alunos e Profissionais da Área. 

OBJETIVO: fazer a descrição técnica do Gesto Motor de algumas Provas Atléticas básicas no 

Ensino da Educação Física, para instrumentalizar o futuro profissional na elaboração e 

execução dos procedimentos pedagógicos adequados ao processo de ensino-aprendizagem 

em habilidades motoras. 

 

JUSTIFICATIVA: o Curso de Gestos Motores em Provas Atléticas de Corridas para o Ensino 

da Educação Física no Ensino formal e não-formal, justifica-se no sentido da busca da 

capacitação do futuro profissional para a compreensão da importância e do domínio dos 

aspectos relativos à promoção de processos de ensino e aprendizagem sistematizados e 

coerentes, que atendam aos detalhes técnicos de aprendizagem específicos de cada prova 

atlética.  

 

METODOLOGIA: Aulas teóricas expositivas com vídeos e slides; Trabalho teórico individual. 


