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1. EMENTA
O Judô como meio educacional. Aspectos históricos e filosóficos. Noções fundamentais. Ensinoaprendizagem das principais técnicas de projeção e de solo. Regras.
2. OBJETIVO GERAL
Proporcionar a aquisição e a aplicação de conhecimentos inerente à modalidade. Judô.
3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Oportunizar a aquisição e aplicação de conhecimentos filosóficos e históricos da modalidade;
• Favorecer o conhecimento dos conteúdos técnicos durante as aulas teóricas-práticas;
• Conscientizar sobre a importância da modalidade e sua repercussão na sociedade;
• Dominar os conteúdos técnico-pedagógicos através de experiências de ensino;
• Desenvolver a apreciação e a compreensão da importância desta modalidade na educação
global do indivíduo;
• Possibilitar a participação e organização de eventos competitivos, artísticos e culturais;
• Estimular e divulgar a prática da modalidade como sociabilizadoras e saudáveis para seus
praticantes.

4.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
4.1. Unidade I - Aspectos históricos, filosóficos e características da modalidade:
• Origem e evolução;
• Princípios filosóficos;
• Judô na formação educacional;
• Classificação e graus diferenciados quanto à aprendizagem.
4.2. Unidade II - Fundamentos da modalidade:
• Adaptação, posições, pegadas, movimentação e amortecimento de quedas.
4.3. Unidade III - Técnicas:
• Características e divisão das técnicas;
• Nomenclatura utilizada;
• Fundamentos práticos de ensino e aprendizagem das técnicas de combate.
4.4. Unidade IV - Regulamentação:
• Regras de arbitragem;
• Aplicação do conhecimento mediante a organização de um evento.
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