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Ementário do Curso Técnico em Lazer 

 

Disciplina: Ambientação em Educação a Distância 

EMENTA: Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. 
Ferramentas de navegação e busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas nos 
princípios de autonomia, interação e cooperação. 
 

 

Disciplina: Português Para Fins Específicos 

EMENTA: Leitura e compreensão de textos da área profissional. Níveis de linguagem e 
adequação linguística. Comunicação oral e escrita. Gramática aplicada. Redação técnica. 
 

 

Disciplina: Informática Aplicada 

EMENTA: Conceitos básicos de informática. Ferramentas para produção e edição de 
textos, planilhas eletrônicas e apresentação de slides. 
 

 

Disciplina: Espanhol Para Fins Específicos 

EMENTA: Leitura e compreensão de textos em língua espanhola. Gramática aplicada. 
Redação básica e técnica. Expressão oral em Espanhol. 
 

 

Disciplina: Cultura e Lazer 

EMENTA: Cultura: difusão da cultura. Bens materiais e imateriais. Tradição costume e 
memória. Cultura de massa, erudita, popular e lazer. Diversidade Cultural. Lazer em 
grandes complexos turísticos. Lazer em contextos locais e regionais. A formação cultural 
do técnico em lazer. 
 

 

Disciplina: História da Recreação e do Lazer 

EMENTA: Introdução ao lazer. História e conceitos da recreação e do lazer. O 
surgimento das principais teorias do lazer. As abordagens funcionalistas do Lazer. Os 
interesses culturais do lazer. O animador Cultural. 
 

 

Disciplina: Psicologia das Relações Humanas 

EMENTA: Estudo das relações interpessoais, numa perspectiva social. Percepção. 
Grupos, papéis e relações interpessoais. Processos de grupos: cooperação, competição, 
coesão e conformismo. A comunicação humana e os grupos. Grupos, organizações e 



 
 
 

 

 
 

instituições: relações humanas. 
 

 

Disciplina: Inglês Para Fins Específicos 

EMENTA: Leitura e compreensão de textos técnicos. Expressão oral e escrita. 
Comunicação técnica. 
 

 

Disciplina: Linguagem Artística 

EMENTA: A arte como recurso humano. Linguagens artísticas - visual, sonora, gestual. A 
comunicação não-verbal. Instrumentalização teórico-prática. 
 

 

Disciplina: Lazer, Saúde e Qualidade de Vida 

EMENTA: Lazer, saúde e qualidade de vida. Prevenção de doenças com o trabalho da 
recreação e lazer. Promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. 
 

 

Disciplina: Prevenção de Acidentes nas Atividades de Lazer 

EMENTA: Prevenção de acidentes. Organização preventiva para eventos esportivos e 
recreativos. Primeiros socorros. 
 

 

Disciplina: Atividades Corporais, Lazer e Ludicidade 

EMENTA: Os interesses físicos do lazer. História, contexto e conceitos das práticas 
corporais. Conceito e importância da ludicidade no desenvolvimento humano. 
 

 

Disciplina: Atividades Recreativas de Lazer 

EMENTA: Atividades recreativas. Recreação em ambientes que prestam atendimento à 
criança: hospitais, colônias de férias e hotéis. Recreação e lazer para as diferentes faixas 
etárias e portadores de necessidades especiais. Práticas dos brinquedos cantados. 
Jogos infantis, dramatizações, teatros, marionetes e outras manifestações culturais da 
brincadeira infantil. 
 
 

 

Disciplina: Hospitalidade no contexto do Lazer 

EMENTA: Turismo e hospitalidade: histórico, conceituação, importância, o sistema 
turístico, atrativos naturais e culturais, uso do espaço para o turismo. Aspectos 
mercadológicos: turismo como recurso de lazer. Mercado de turismo. Segmentação de 
mercado. Atendimento do cliente de turismo: atividades de lazer na hotelaria, atividades 
de lazer em atrativos turísticos, atividades de lazer em eventos. Formatação e 
comercialização de produtos turísticos.    
 

 



 
 
 

 

 
 

Disciplina: Jogos, Brinquedos e Brincadeiras 

EMENTA: História cultural dos brinquedos e brincadeiras. O brincar, a brincadeira e os 
jogos. Jogo, brincadeira e Memória. 
 

 

Disciplina: Meio ambiente e lazer 

EMENTA: Aspectos introdutórios do estudo do meio ambiente: histórico do pensamento 
ambientalista, noções de ecologia, educação ambiental, meio ambiente e qualidade de 
vida, a relação homem- natureza, relações de consumo, paisagem, biomas e 
ecossistemas brasileiros. Desenvolvimento sustentável, tipos de atrativos naturais, 
atividades de lazer em áreas protegidas: sistema nacional de unidades de conservação, 
tipos de unidades de conservação. Polos de atividades de lazer no meio ambiente: 
nacionais e internacionais. 
 

 

Disciplina: Atividades práticas no meio ambiente 

EMENTA: Segmentos básicos ligados ao meio ambiente: ecoturismo, turismo ecológico, 
turismo de meio ambiente, turismo de aventura, turismo rural. Gestão de atividades 
praticadas no meio ambiente: O sistema de gestão ambiental, a relação cultura – meio 
ambiente, noções de certificação ambiental, impactos ambientais, administração de 
visitantes, capacidade de carga em trilhas.Tópicos especiais- Museus ao ar livre: site 
museums, ecomuseus, museus jardim. Estudos de caso. Atividades de lazer no meio 
ambiente: questionamento de impactos possíveis, atividades contemplativas, esportes da 
natureza, técnicas de caminhada em grupo, conduta responsável em trilhas. 
Interpretação ambiental: a otimização da experiência, o olhar do visitante, elementos de 
comunicação, construção de atrativos, temáticos, roteiros e atrações, sinalização 
interpretativa. Técnicas de excursionismo (equipamentos, vestuário, check list, 
alimentação, acampamento, cordas e nós, rádio comunicação, noções básicas de GPS). 
 

 

Disciplina: Eventos de Lazer 

EMENTA: Planejamento, gerenciamento e organização de eventos de Lazer: conceito, 
abrangência, importância dos eventos de lazer. Elaboração do plano, implementação, 
controle e promoção de eventos. Calendário e planejamentos de eventos culturais e 
datas comemorativas. Marketing de Eventos de Lazer: conceitos básicos. Características, 
visão geral de gerência de operações e marketing de serviços; Identificação da demanda 
e estratégia de serviços de lazer.  
 
 

 

Disciplina: Empreendedorismo 

EMENTA: Contexto econômico. Paradigmas. Nichos de Mercado e oportunidades. Plano 
de Negócios. 
 

 


