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1. Identificação do curso 

1.1. Título  do curso: Recreador. 

1.2. Eixo Tecnológico: Apoio Educacional 

1.3. Área de abrangência: Recanto das Emas e regiões circunvizinhas. 

1.4. Local da Oferta: Campus Recanto das Emas 

1.5. Carga horária  total: 60h 

1.6. Público-Alvo: Comunidade em geral. 

1.7. Nível Mínimo  de Escolaridade: Ensino fundamental completo. 

1.8. Idade mínima exigida: 15 anos. 

1.9. Período de realização: 2º semestre de 2018 

1.10. Forma de ingresso: Chamada Pública.  

1.11. Qualificação conferida: Certificado de Conclusão de Curso de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) de Recreador. 

1.12. Número de vagas por turma: 30 vagas. 



 

2 – Justificativa 

 

O Instituto Federal de Brasília (IFB) tem como missão: 

 

Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação Profissional e 
Tecnológica, por meio da inovação, produção e difusão de conhecimentos, 
contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável, 
comprometidos com a dignidade humana e a justiça social. 
 

Além disso, cabe destacar que o IFB é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Tendo com um de seus objetivos:  

 
Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, 
em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e 
tecnológica. 
 

 Diante desse cenário, o Campus Recanto das Emas do IFB ofertará um curso Formação 

Inicial e Continuada (FIC) de Recreador. Um curso dessa natureza se caracteriza como sendo de 

rápida duração que tem foco em uma área de atuação específica. De acordo com o Guia do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) de Cursos FIC, o curso 

de Recreador se enquadra no Eixo Tecnológico Apoio Educacional e sua descrição é a seguinte 

“executa e promove atividades recreativas, promove atividades lúdicas, administra equipamentos e 

materiais para recreação”. 

 De acordo com Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que tem por finalidade a 

identificação das ocupações no mercado de trabalho, a profissão Recreador em a seguinte descrição 

sumária: 

Promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao entretenimento, à 
integração social e ao desenvolvimento pessoal dos clientes. Para tanto, elaboram 
projetos e executam atividades recreativas; promovem atividades lúdicas, 
estimulantes à participação; atendem clientes, criam atividades recreativas e 
coordenam setores de recreação; administram equipamentos e materiais para 
recreação. As atividades são desenvolvidas segundo normas de segurança. 

 

 Apesar de o Campus Recanto ter como Eixo Tecnológico Produção Cultural e Designe e 

ter o curso de Produção em Áudio e Vídeo como “carro chefe”, há possibilidade e se faz necessário 

ampliar a oferta de cursos que possam contribuir com a formação profissional e técnica dos 

moradores da Região Administrativa (RA) de Recanto das Emas. 

 Com o crescimento dos centros urbanos e da sociedade industrial, juntamente com as 



 

rotinas estafantes de trabalho que o mercado capitalista impusera, principalmente à classe operária, 

surge à necessidade de o homem moderno reivindicar novos direitos sociais. Dentre eles, destaca-se 

a possibilidade de um tempo para descansar e, consequentemente, para o lazer. Assim, com as 

possibilidades ao lazer asseguradas, se fez necessário que houvesse profissionais que atuassem 

nesse campo, sendo o Recreador um desses. Bem como, viu-se a necessidade de ter profissionais da 

Recreação e outros âmbitos, como a educação, saúde e comércio.   

 O Recreador é uma profissional que pode atuar em diversos espaços, como festas, escolas, 

hotéis, entre outros. Criando momentos lúdicos, agradáveis e de distração do público com o qual 

está trabalhando. Diante disso, o curso FIC de Recreador do IFB Campus Recanto das Emas 

possibilitará a qualificação profissional dos moradores da RA de Recanto das Emas e ampliará sua 

atuação no mercado.  

 

 

3 – Objetivos 

 

3.1.  Objetivo Geral:  
 

 
Capacitar profissionais a atuarem como Recreadores na esfera pública e privada, seja no 

âmbito do lazer, da educação, da saúde ou do comércio. 

 

3.2.  Objetivos Específicos:  

 

• Desenvolver habilidades para que o profissional possa se relacionar com públicos diferentes 

em ambientes diversos. 

• Orientar o profissional a elaborar um vasto repertório de atividades recreativas. 

• Desenvolver o dinamismo, a proatividade e a criatividade do profissional. 

 

 

4 – Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

 

 

 O Recreador é um profissional que poderá atua em diversos locais, como, por exemplo, 

festas, colônias de férias, espaços infantis em Shoppings, escolas, clubes, entre outros.  Esse é um 



 

profissional dinâmico e criativo que buscar envolver o público com qual está trabalhando de forma 

ativa e engajada em suas atividades. Dessa forma, ao final do curso, o(a) estudante estará 

habilitado(a) para: 

 

• Entreter/divertir diferentes públicos em eventos de recreação e lazer. 

• Organizar eventos de lazer e recreação (festas, colônias de férias, gincanas, entre encontros). 

• Orientar jogos, brincadeiras e práticas esportivas com diferentes públicos.  

• Confeccionar jogos e brincadeiras com materiais diversos. 

 

5 – Organização Curricular 

 
5.1. Matriz Curricular  

 
 

Componente Curricular Carga horária 
(hora/relógio=h) 

Carga horária 
(hora/aula=h/a) 

Nº de aulas 
semanais 

Recreação Geral 60 72 3 

Total 60 72 3 

 
 

5.2. Detalhamento dos Componentes Curriculares 
 

Componente 
Curricular 

Bases tecnológicas Habilidades Bibliografia Recomendada 

Recreação Geral 

• Lazer e recreação 
 
• Habilidades motoras 
fundamentais e 
desenvolvimento humano. 
 
• Jogos motores e 
brincadeiras. 

 
• Jogos populares e 
tradicionais. 

 
• Práticas esportivas. 

 
• Brinquedos. 

 
• Eventos de recreação e 
lazer. 

• Orientar jogos e 
brincadeiras. 
 
• Identificar diferentes 
jogos, brincadeiras e 
práticas esportivas. 
 
• Elaborar jogos e 
brinquedos a partir de 
materiais diversos. 
 
• Elaborar programação 
aquedada em eventos de 
recreação e lazer. 
 
• Gerir eventos de 
recreação e lazer. 

• BROUGÈRE, G. Jogo e educa-
ção. Porto Alegre: Artes médicas, 
1998. 
• CARVALHO, N. M. Lazer e re-
creação repertório de atividades por 
fases da vida. Campinas: Papirus, 
2006.  
• FERREIRA, V. Educação Física - 
Recreação, Jogos e Desportos. Rio 
de Janeiro: Ed. Sprint, 2003. 
• KISHIMOTO, T. M. Jogo, brin-
quedo, brincadeira e a educação. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
• MARCELLINO, N. C. Pedagogia 
da animação. Campinas: Papirus, 
1989. 
• ORSO, D. Atividades recreati-
vas: resgatando o prazer de brincar. 
Hamburgo: FEEVALE, 1998. 
 



 

 

6 – Metodologia 

   

As aulas deste curso serão eminentemente práticas, visto o objetivo e as características do 

curso de Recreador. No entanto, serão adotadas estratégias didáticas diversas. São previstas as 

seguintes atividades: 

 

• Atividades à distância. 

• Aulas expositivas e dialogadas.  

• Aulas práticas através de jogos, brincadeiras e práticas esportivas. 

• Dinâmicas em grupo. 

• Elaboração de jogos e brinquedos. 

• Filmes, vídeos e músicas.  

• Gincanas. 

 

7 – Recursos 

7.1 – Recursos Humanos 

7.1.1 – Professores 

 

Docente Componente Curricular 

 

Área de Formação 

Eduardo Klein Carmona Recreação Geral 

Licenciatura em Educação Física 

Mestre em Ciências do Movimento 
Humano 

   

 

7.1.2 – Técnicos Administrativos 

 

Profissional 

 

Cargo/Função 

Elizabeth Leandro Silva da Costa Coordenadora de Biblioteca 



 

Sarah Moura de Sena Coordenadora de Registro Acadêmico 

Ana Clara Gonçalves Dourado Coordenadora Pedagógica 

Rosenir Martins Nunes Chaves Coordenadora do NAPNE 

Paulo Victor Azevedo Coordenador de Assistência Estudantil 

Claudio Ferreira de Souza 

Milton Roberto da Silva Braga Martin 
Técnicos em Audiovisual 

7.2. Recursos Materiais (Infraestrutura física/ Equipamentos/Insumos/ Biblioteca) 
 

SALA DE AULA 

 

Quantidade Descrição dos itens 

 
01 Caixa de Som 

30 Carteiras 

01 Computado 

01 Projetor 

01 Quadro Branco 

  

 

 

LABORATÓRIO/ LOCAL PARA AULAS PRÁTICAS 

 

Quantidade Descrição dos itens 

 

15 Computadores (Laboratório de Informática) 

01 Laboratório de Artes 

01 Quadra poliesportiva (Tatuzão) 

 
 



 

EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 

 

Quantidade Descrição dos itens 

30 Bolas diversas (vôlei, futsal, basquete, handebol) 

---- Brinquedos diversos da Brinquedoteca 

01 Cama elástica ou pula-pula 

30 Coletes 

10 Tatames 

 

8 – AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

• O estudante terá que ter presença mínima de 75% para aprovação no curso. 

• Serão adotados os seguintes instrumentos de avaliação:  

1) Portfólio descritivo com jogos, brincadeiras e atividades recreativas (30% da nota). 

2) Participação e engajamento elaboração dos eventos recreativos do curso (40% da nota). 

3) Organização e promoção de atividade recreativa em aula (20% da nota) 

4) Autoavaliação (10% da nota). 

• O estudante será considerado aprovado se obtiver aproveitamento mínimo de 50% no 

somatório das atividades propostas durante o semestre letivo.  

• A recuperação será ao longo do semestre, não havendo avaliação de recuperação final. 

 

9 – CERTIFICADOS 

  O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Recreador do Instituto Federal de 

Brasília (IFB) - Campus Recanto das Emas, confere aos concluintes aprovados em todos os 

componentes curriculares e com atendimento à frequência mínima exigida, o Certificado de 



 

Conclusão de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Recreador. 

10 – REFERÊNCIAS 
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11 – CRONOGRAMA 

 

Data Conteúdo Carga horária 

26/07 Apresentação do Plano de Ensino - Dinâmicas de Apresentação   3h 

02/08 Lazer e recreação – conceitos básicos 3h 

09/08 Habilidades Motoras fundamentais – Desenvolvimento Humano  3h 

16/08 Jogos e Brincadeiras 1 3h 

25/08 Jogos e Brincadeiras 1 3h 

30/08 Atividade à distância 3h 

06/09 Jogos e Brincadeiras 1 3h 

13/09 Práticas esportivas 3h 

20/09 Práticas esportivas 3h 



 

27/09 Confecção de jogos e brinquedos 3h 

04/10 Confecção de jogos e brinquedos 3h 

11/10 Organização de Eventos de Recreação e Lazer 3h 

18/10 Organização de Eventos de Recreação e Lazer 3h 

20/10 Festa do Dia das Crianças 3h 

25/10 Jogos e Brincadeiras 2 3h 

01/11 Jogos e Brincadeiras 2 3h 

08/11 Jogos e Brincadeiras 2 3h 

22/11 Jogos e Brincadeiras 2 3h 

29/11 Gincana de encerramento 3h 

06/12 Gincana de encerramento 3h 

                                                                                                                            Total 60h 

 


