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Ementa das Modalidades Práticas da Disciplina PRG 001 no CEPEUSP 
 

O objetivo da disciplina é promover a atividade física no âmbito universitário, diversificar a formação acadêmico- 

profissional dos alunos e estimular sua integração. A disciplina permite que os alunos tenham liberdade para 

gerenciar seus programas de estudo, através de vivências práticas. 

 

Especificações das Modalidades Oferecidas 
 

 
Alongamento - Profa. Carolina – Local: espaço multiúso (NURI) 

Traje: short ou calça de ginástica e camiseta. 

Histórico e fundamentos sobre flexibilidade e alongamento. Vivência de exercícios para os grandes grupos 

musculares, percepções (estender, conforto, dor), intensidade, duração e adaptações. Dicas para inserir essas práticas 

no dia a dia. 

 

Basquetebol - Prof. Baccani– Local: quadras externas 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos: manejo de bola, drible, passes, arremessos. Exercícios de ataque contra defesa (1X1). Aplicação prática 

do jogo: funções dos atacantes e tipos de defesa. 
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Caminhada – Prof. Celso, Profa. Maria de Lourdes Profa. Carol e/ou Prof. Bezerra – Local: pista de 
atletismo (Profs. Bezerra e Mª de Lourdes) , sala 1 (Prof Carolina) e 2 (Prof. Celso) do estádio 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos da caminhada: exercícios educativos, formativos e posturais. Caminhada descontraída e alongamentos. 
 

 
Canoagem – Profs. Christian – Local: raia olímpica 

Em caso de chuva a atividade ocorrerá de maneira adaptada. 

Traje: short ou calça de ginástica e camiseta. Requisito: saber nadar. 

Histórico; divisão de águas, modalidades e benefícios da canoagem (aspectos posturais e condicionamento físico); 

modelos de barco, técnica da remada. Vivência motora n’água. 

 

Capoeira – Profs. Vinícius – Local: espaço multiúso. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos básicos da capoeira: ginga, ataque e defesa. Movimentações, musicalidade e ritmos. Aspectos 

históricos e ritual de roda. 
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Corrida – Profa. Paula - Local: pista de atletismo 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Exercícios coordenativos gerais e específicos da corrida. Vivência das diferentes fases dos 100m rasos. 
 

 
Deep Runnig/Hidroginástica – Profa. Vera – Local: conjunto aquático 

Em caso da temperatura da água estar abaixo de 20 graus ou ameaça de raios, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: banho (maiô, sunquini, sunga), chinelos, toalha, tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos da hidroginástica: saltitos, saltos, pêndulos, elevações de calcanhar e joelhos, com as devidas 

combinações. Fundamentos do Deep Running: vivência da corrida aquática. 

 

Futebol – Profs. Baccani e/ou Emílio - Local: campo 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: chuteira ou tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos: domínio e controle de bola com os pés, condução de bola, passes (variações), chutes a gol, drible e 

marcação. Aplicação prática do jogo, adaptado ao nível do grupo. 
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Ginástica – Profa. Patrícia Sakai e/ou Profa. Fabiane –Local: sala individualizada e espaço multiúso.  

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Exercícios aeróbios: caminhada ou bicicleta ergométrica. Exercícios localizados com material ou sobrecarga corporal. 

Finalizando, exercícios de alongamento e relaxamento. 

 

Jogo do Desenvolvimento Esportivo – Prof Marcos e Prof Maykell –Local: Prodhe 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Elementos que compõem a abordagem do Desenvolvimento Esportivo ao longo da vida: contextos familiar, físico e 

sociocultural. 

 

Judô – Prof. Tambucci –Local: módulo 5 (quadras cobertas) 

Traje: quimono ou short/calça de ginástica e camiseta. 

Aspectos históricos e filosóficos do judô. Rituais de cumprimentos, as quedas de amortecimento, as posturas, o 

desequilíbrio, maneiras de segurar, arremessos, quedas e tipos de treino. Prática da técnica de judô por todos os alunos. 
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Musculação – Profs. Celso e/ou Signorini e /ou Ricardo - Local: sala musculação do estádio (Prof. Ricardo 
sala de musculação do Velódromo) 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos da musculação: conhecimento das técnicas e pegadas corretas, cuidados com a postura, dosagem das 

cargas, manipulação dos  aparelhos. 

 

Natação – Profs. Bezerra –Local: conjunto aquático 

Em caso da temperatura da água estar abaixo de 20 graus ou ameaça de raios, a atividade ocorrerá em outro local. 

Não é necessário saber nadar. 

Traje: banho (maiô, sunquini, sunga), chinelos e toalha. 

Aspectos históricos, técnicos, hidrodinâmicos e físicos; cuidados básicos com alimentação e sobre acidentes em águas 

abertas e fechadas. 

 

Pilates – Profa. Érica –Local: sala 1 do estádio  

Traje: short ou calça de ginástica e camiseta. 

Vivências do método com princípios específicos à reorganização corporal. Melhoria da postura, flexibilidade, força, 

equilíbrio, coordenação motora e mobilidade articular a longo prazo. 
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Remo – Profs. Marcos e / ou Farah - Local: raia olímpica 

Em caso de chuva, atividade ocorrerá de maneira adaptada. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Histórico do remo, tipos de barcos e de remadas. Atividade prática no barco-escola, remoergômetro e nos barcos de 

iniciação do tipo Yole a 8 e também Yole a 4. 

 

Snorming – Profa. Maria de Lourdes – Local: conjunto aquático 

Em caso da temperatura da água estar abaixo de 20 graus ou ameaça de raios, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: banho (maiô, sunquini, sunga), touca, chinelos e toalha. Sugere-se trazer nadadeiras, máscara e 

respirador. 

Origem do método e seus objetivos. Adaptação ao equipamento. Exercícios e movimentos básicos (6) dentro e fora 

da água. Atividade lúdica na água com equipamento, incluindo submersão. 

 

Tênis – Prof. Thales – Local: quadras de tênis 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 
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Histórico do tênis, coordenação óculo-manual, manejo com bolas e raquete. Fundamentos: empunhadura, batida de 

direita, de esquerda e início do saque. 

 

Treinamento Funcional – Prof. Womualy e/ou Profa. Vera – Local: sala 20 do estádio (Prof. Womualy) 
e pista de atletismo (Profª Vera) 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Dinâmica de treinos mesclando diferentes capacidades físicas como força, flexibilidade, resistência 

cardiorrespiratória, coordenação e equilíbrio, usando exercícios dimensionados para todo o corpo. Há foco na 

ativação do complexo CORE, ou seja, músculos estabilizadores do corpo. 

 

Vôlei – Profs. Ana Cristina e/ou José Carlos – Local: quadras externas 

Em caso de chuva, a atividade ocorrerá em outro local. 

Traje: tênis, short ou calça de ginástica e camiseta. 

Fundamentos básicos: toque, manchete, saque. Jogos recreativos. 
 

 
Yoga – Prof. Danilo – Local: espaço multiúso (NURI) 

Traje: short ou calça de ginástica e camiseta. 
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Histórico, conceitos e fundamentos do Yoga. Relaxamento do esforço, conforto e estabilidade em posturas do Yoga, 

com ênfase em tranqüilizar a mente através do corpo. 


