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Tema 1: ARQUITETURA DA APRENDIZAGEM 

 Itinerários do aprender-a-aprender 

OBJETIVO DO TEMA 

Apresentar novas formas de trilhar a aprendizagem, 
baseado em 3 princípios: ATITUDE, PRÁTICA e 
AMPLIAÇÃO DE CONTEXTOS. 
 
 

ROTEIRO BÁSICO 

A DISCIPLINA E SEU COMPROMISSO NO PROJETO DE CURSO 

 Entenda como os elementos do conhecimento envolvidos no 
estudo de Socorros Urgentes em Educação Física, Esportes e 
Lazer contribuem na integralidade da formação profissional. 

 Conheça as relações entre os PERFIS PROFISSIONAIS e a 
disciplina de SOCORROS URGENTES. 

Para esse item aprenda a usar a MGAP como elemento para 
entender seu fluxo de formação profissional dentro do Curso 
de Educação Física! 

 Diferencie os conceitos ANALÍTICO, FUNCIONAL e INTEGRAL 
dos movimentos. 

 

ARQUITETURA DA APRENDIZAGEM E O APRENDER-A-APRENDER 

 Professor, estudante, conteúdo, competências? Qual o papel 
de cada um de nós nesse cenário de aprendizagem? 

 Andragogia, trilhas de aprendizagem, significado, insights: 
uma nova maneira de encarar a disciplina que começa. 

 EMPATIA: a inteligência do século XXI. Você sabe o que é 
“curar uma dor”? 

 ERRAR PARA APRENDER: estranho ou lógico? O processo de 
aprender fazendo e seus elementos. 

Nesse semestre vamos usar 2 elementos novos nas aulas e 
aprendizagens: um BULLET JOURNAL e MAPAS DE RISCOS. 

 

ATIVIDADES DESSA AULA 

 Conhecer mais sobre o mundo lá fora e as 10 competências 
mais escassas do mercado de trabalho 

 Construir nuvens conceituais sobre a integração de 
conhecimentos prévios para a disciplina de Socorros Urgentes 

 Vamos trabalhar com BULLET JOURNAL? 

 Conhecer nosso grupo de interação digital 

 Elencar cenários em contextos onde será IMPRESCINDÍVEL a 
aplicação do conhecimento da disciplina 

 Saber mais das expectativas da turma em relação à 
aprendizagem (e não ao conteúdo) e conhecer as “histórias da 
vovó” sobre “o que fazer quando...” 
 
 Não deixe de acessar a área da disciplina, no SIGAA, da UFC 

          DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 

Domínio Cognitivo 
- (aplicação) Vamos usar informações já existentes no 

aprendizado para aplicar em novos contextos e 
cenários. Começaremos com a HOMEOSTASE para 
definir RISCO e URGÊNCIA. 

- (síntese) Vamos discutir e combinar elementos prévios 
(treinamento, espaços físicos de práticas de EDF) em 
novos olhares, para construir a aprendizagem em 
Socorros Urgentes  

- (avaliação) Vamos DEFINIR e ESTABELECER protocolos 
de MAPEAMENTO DE RISCOS e PREVENÇÃO DE 
DANOS, além da ATUAÇÃO EM URGÊNCIAS. 

Domínio Psicomotor 
- (imitação, compreensão) Nas práticas, observar e 

repetir habilidades são o começo de tudo, para depois 
organizar e treinar os novos gestos e atitudes. 

- (manipulação) É preciso saber executar uma habilidade 
seguindo instruções remotas ou escritas. Vamos treinar 
essa habilidade! 

Domínio Psico-afetivo 
- (reação ou resposta) Analisar as situações e propostas 

de simulações, sempre com atenção diferenciada e 
perscrutatória. 

- (organização) Estebeleceremos conjuntos de valores, 
baseados no atual conhecimento, para MAPEAR 
RISCOS como a principal atitude para PREVENIR 
DANOS. É preciso saber como organizar a postura e a 
resposta profissional sempre que os conhecimentos e 
valores mudarem, ou quando receberem atualizações 
tecnológicas ou procedimentais. 

 


