
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá Estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje em nossos estudos de Educação Física                

trataremos do tema: ginástica para o condicionamento físico.  Bora lá? 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/852447035707891884/ acesso: 03/11/2020 

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: Ensino Médio 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica para o condicionamento físico. 

Habilidades: 

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para            
interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas,             

éticas e de respeito às diferenças. 

(EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de             

autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida. 
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Atividade 1 - Refletindo sobre as ginásticas para o Condicionamento Físico: 

Nas aulas anteriores vimos que a cultura e o meio no qual estamos inseridos, tem fortes influências                 

nas práticas corporais que fazemos e no nosso jeito de ser e agir no mundo. Vimos também que a                   

saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um bem estar físico, mental e social, e ainda vimos                   

que há diferença entre atividade física e exercício físico. Hoje trataremos de um tema importante               

para pensarmos de como nossas práticas corporais e nosso corpo vem sendo tratado. Atualmente              

uma prática corporal que vem ganhando força, cada vez mais adeptos, e muito difundida e               

confundida com a própria Educação Física, são as ginásticas para o condicionamento físico. Já ouviu               

falar? Vamos lá. 

O que busca esse tipo de ginástica? 

Podemos entender como ginástica a prática de uma série de movimentos que exigem força,              

flexibilidade e coordenação motora para obter aperfeiçoamento físico e mental. Ela é uma ciência              

racional de nossos movimentos, de suas relações com nossos sentidos, inteligência, sentimentos e             

costumes.  

O que é o condicionamento físico? 

O condicionamento físico pode ser entendido como a capacidade que nosso corpo tem de resistir a                

desafios físicos na sua rotina, ocasionais ou inesperados, é estar na condição de desenvolver suas               

capacidades físicas de forma satisfatória. Os aspectos de um condicionamento físico são: força             

muscular, resistência cardiovascular, resistência muscular e flexibilidade. Desenvolvendo esses         

aspectos que são passíveis de treinamento, podemos melhorar a manutenção da condição física             

individual e/ou modificação da composição corporal. As ginásticas para o condicionamento físico            

buscam desenvolver esses aspectos em suas práticas.  

Mas afinal, cuidar do corpo é só isso? 

Na aula anterior vimos que a ginástica para conscientização corporal tem uma visão mais íntegra do                

corpo, visa não só os movimentos corporais, mas a percepção do estado do corpo como um todo. A                  

ginástica para o condicionamento físico, por outro lado, tem à repetição mecânica dos movimentos              



como foco, à padronização dos exercícios, sem a valorização de outros aspectos, como a auto               

observação ou a sensibilidade.  

Sabemos que nosso corpo é construído a partir de várias significações, não é só um produto, mas                 

também é quem constrói a sociedade. Os significados culturais das práticas corporais, o símbolo do               

corpo na cultura, nos dão a possibilidade de obter o conhecimento de nossa sociedade e de nós                 

mesmos. 

Se nos movimentarmos e pensarmos, percebemos que há algo na ginástica para o             

condicionamento físico hoje, falando principalmente de academias de ginástica, que é uma procura             

do corpo “perfeito” para integrar-se na sociedade. Esse culto não ao corpo, mas a imagem do                

corpo, vem crescendo cada vez mais, modificando as relações humanas, e fazendo com que a               

aparência estética, a quantidade de músculo, as fotos de exibição nas redes sociais seja mais               

importante que os valores humanos e o próprio caráter. 

Cada corpo é único: 

Todos nós temos corpos únicos e especiais, graças à diversidade. Uma questão importante é que na                

sociedade de consumo em que vivemos, sempre tenta estabelecer padrões em relação de como um               

corpo deve ser, nos dando a sensação de que há algo errado em nós, de ser quem somos, e isso                    

gera uma insatisfação com a imagem corporal, nunca estamos satisfeitos com quem somos, não nos               

reconhecemos como únicos e especiais, e assim, viramos consumidores assíduos de produtos e             

promessas para obter um corpo “melhor” e mais aceito, gerando assim uma relação do corpo que                

pode e o corpo que não pode.  

Nas academias de ginástica, muitas vezes, vemos uma busca incessante por esse tipo de corpo               

“ideal’’ , não buscando melhorar o condicionamento físico para ter uma melhor qualidade de vida,               

mas buscando muitas vezes um corpo estético, aparente, o que por si só faz com que o ambiente                  

dessas práticas seja um ambiente de exclusão, já que nem todos somos iguais, não buscamos os                

mesmos objetivos, e não conhecemos e desenvolvemos nosso corpo da mesma forma. Condicionar             

o corpo para melhor viver deve ir além de repetições mecânicas com finalidade apenas estéticas,               

deve contemplar a observação, autocuidado o autoconhecimento e assim o respeito pelas            

diferenças.  

As ginásticas para o condicionamento físico são excelentes opções para cuidarmos do nosso corpo              

físico, elas trazem técnicas e ciência que nos ajudam obter melhores resultados. Mas não podemos               



esquecer que o corpo vai muito além da aparência e de seu rendimento. Nosso corpo tem histórias,                 

tem cultura, tem significados e singularidades, sendo assim, procure sempre observar as práticas             

corporais que praticam, suas intencionalidades, se respeitam as singularidades, a diversidade as            

relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. 

 

Atividade- 2 

Agora que pensamos e refletimos sobre a ginástica para o condicionamento físico e suas              

principais características, vamos praticar: 

Aqui temos alguns exercícios que buscam desenvolver a força muscular, resistência cardiovascular,            

resistência muscular. Antes de executá-los, procure um lugar adequado e seguro para a prática. 

Faremos um alongamento preparando o nosso corpo para os próximos exercícios. Os alongamentos             

ajudam a manter e aumentar a flexibilidade dos nossos músculos. Abaixo, siga os movimentos da               

imagem, a seta indica a direção na qual o movimento deve seguir. Mantenham a posição do                

alongamento por aproximadamente 20 segundos.  

 

 

 

Fonte:https://br.pinterest.com/pin/125326802119073255/  acesso em: 28/08/2020. 
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Exercício - A - Polichinelo : 

  

Para iniciar, mantenha-se numa posição ereta, com as pernas juntas e as mãos estendidas ao longo                

do corpo; 

Depois, salte do mesmo lugar onde você está, de modo que os braços acompanhem o movimento,                

elevando-os acima da cabeça onde as palmas devem se encostar uma na outra; 

Faça esses movimentos por  30 segundos. 

 

Exercício B - flexão do braço:  

 

Apoie o corpo sobre os dedos dos pés, com os braços estendidos e posicionados abaixo dos ombros                 

e um pouco mais afastados do que eles. Inspire e abaixe o corpo de modo lento e controlado até                   

que seu abdômen toque ligeiramente o solo; 

Permaneça abaixado por alguns segundos e, em seguida, expire e empurre o tronco para cima até                

que os braços estejam estendidos, de volta à posição inicial. Mantenha constante o ângulo do dorso                

e a cabeça erguida. 

Durante a execução do movimento, somente as mãos e pés deverão ter contato com o solo. Faça os                  

movimentos por 30 segundos.  

 

Exercício C - abdominal:   



 

Deite-se no chão e flexione os joelhos, apontando-os para cima, com os pés firmes no chão. Com a                  

força do abdômen, levante a parte superior do seu corpo até onde conseguir, sem necessidade de                

tentar encostar o peitoral nos joelhos. Faça os movimentos por 30 segundos. 

 

Exercício D - Pular corda:  

 

Gire a corda o mais devagar possível assim que começar. Se sua corda for levemente pesada, você                 

poderá sentir quando ela estiver quase tocando o chão. Caso não tenha corda, pode imaginar,               

repetindo o mesmo movimento sem a corda. 

Quando ela tocar o chão, pule sobre a corda; 

Gradualmente, vá aumentando o ritmo da rotação. 

Faça os movimentos por 30 segundos. 

 

Obs: Após todos os exercícios, faça novamente o alongamento, prestando atenção na sua             

respiração e de como você está se sentindo. 

 

 

 

 

Atividade 3 - Responda às seguintes questões: 



A) Os exercícios praticados na atividade 2 são métodos de ginástica para condicionar melhor             

o corpo físico. Pesquise os benefícios de cada um desses movimentos e cite abaixo a               

contribuição que eles trazem para sua saúde: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

B) Sabemos que as práticas corporais nos dão a possibilidade de conhecermos a cultura na              

qual estamos inseridos e a nós mesmos. Como você enxerga a ginástica para o              

condicionamento físico nesse processo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

C) Todos nós temos corpos diferentes, todos somos diferentes e singulares. Em uma            

sociedade que estabelece em seus meios de comunicação como um corpo deve ser e agir,               

um padrão estético, ou seja, o que é aceito e o que não é aceito para melhor conviver                  

socialmente, está negando claramente aspectos importantes da saúde do indivíduo: o bem            

estar mental e social. Qual a contribuição da ginástica para o condicionamento físico para              

saúde no seu conceito mais amplo (físico, mental e social) ? 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Busque práticas corporais que, além de exercitarem o corpo, exercitem a             

mente; e seja prazerosa. Hoje conhecemos e praticamos um pouco mais da ginástica para o               

condicionamento físico. Será que conseguimos analisá-la e incorporá-la no nosso cotidiano e nos             

tempos de lazer?  

 

  Até a próxima atividade!!! 


