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Nome do Componente Curricular em português: Atividade
Física de Aventura
Código: EFD355
Nome do Componente Curricular em inglês: Adventure
Physical Activity
Nome e sigla do departamento: CEDUFOP

Carga horária semestral

Carga horária semanal teórica

60 horas

02 horas/aula

Unidade acadêmica:
REITORIA
Carga horária semanal
prática
02 horas/aula

Ementa: Concepções e características das atividades físicas de aventura e suas diferentes
modalidades (água, terra e ar); atividades vivenciadas nos ambientes urbanos e naturais.
Atividades físicas de aventura e sua relação com o impacto, o desenvolvimento sustentável e
a educação ambiental. Planejamento, organização e execução de eventos. Itens de segurança
e cuidados necessários à sua prática.
Conteúdo programático:
Unidade 1. Atividades de aventura: uma abordagem inicial
Atividade de aventura: conceito e diferentes terminologias.
Atividade de aventura e turismo de aventura.
Risco, vertigem e adrenalina: eixos norteadores da aventura nos diferentes meios naturais.
Atividades físicas de aventura e sua relação com: o impacto ambiental, desenvolvimento
econômico sustentável e a educação ambiental.
Unidade 2. Atividade de aventura e Educação Física: possibilidades de intervenção
Educação e meio ambiente: aplicações pedagógicas. O trato com o esporte de aventura nas
aulas de Educação Física. Formação e atuação do profissional de esporte de aventura.
Realização de viagem para acampamento no Parque do Itacolomi (vivência teórico-prática).
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