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INTRODUÇÃO
Disciplina jogo 1
1º período
Licenciatura em
Educação Física
ESEF/UPE

Semestre 2020.1
Fevereiro a maio
de 2021
Aulas remotas

Apresentar como se deu a materialização
da disciplina de Jogo 1, do 1º período do
curso de Licenciatura em Educação Física
da ESEF/UPE frente ao modelo de ensino
com aulas remotas.

METODOLOGIA
•
•

Relato de experiência do tipo descritivo;
Disciplina de Jogo 1 – 60h (30 horas teóricas, 15 horas
prática e 15 horas com articulação na extensão junto ao
Programa Ludus), que tem por objetivo:
•

•
•

Intervir através de jogos e brincadeiras, subsidiados da
ludicidade, no resgate do sentimento de prazer e da
alegria, junto às crianças com câncer do CEONHPE
(Centro de Oncohematologia Pediátrica), as crianças da
Creche Municipal professor Francisco Amaral Lopes e as
idosas do Abrigo Espírita Lar de Jesus (PFA EXTENSÃO,
2021, s/p).

Ocorria em formato presencial;
Formato online:
•

Encontros síncronos e assíncronos via Google Meet,
Google Sala de Aula, G-Suíte, WhatsApp.

DISCUSSÃO
Fevereiro/2021 e
finalizou em maio/2021

Plano de ensino,
cronograma, professora
e estudantes

Construção de jogos:
grupos no Google Meet

Seminário dialogado:
jogo

epistemologia, conceitos
e classificações

“elementos importantes
para que o jogo
acontecer?”

Programa Ludus:
apresentação

Programa Ludus:
instagram e vídeos

Festival de jogos e
avaliação da disciplina

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
• Diversas estratégias metodológicas;
• Articulação ao Programa Ludus para refletir sobre
o conteúdo jogo;
• Desafios: uso e acesso de tecnologias, percalços
sociais em função da pandemia;
• Não ser possível de substituir a realidade
presencial.
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