
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 8º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidades: 

(GO-EF08EF07) Vivenciar e fruir diferentes modalidades da ginástica, contemplando a de 

conscientização corporal, identificando as exigências corporais dessas práticas e reconhecendo a 

importância de uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada 

sujeito. 

(EF89EF08) Discutir transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, 

considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc.) 

(GO-EF08EF24) Identificar, apropriar-se e analisar características estéticas, histórico-culturais, 

valores, objetivos e técnicas presentes nas diversas modalidades da ginástica. 

(GO-EF08EF09) Refletir sobre a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para 

a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais. 

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um 

pouco mais. 

Nessa aula vamos continuar nosso aprendizado de ginástica? Como ela está no nosso 

cotidiano? Será que a ginástica é só o que eu vejo nas olimpíadas? Faz bem ou mal para a saúde? É 

divertida? 

                    

     Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/fitness-ou-wellness-quem-e-voce-na-hora-do-exercicio-fisico-090033249.html 
acesso em: 27/08/2020 

https://br.noticias.yahoo.com/fitness-ou-wellness-quem-e-voce-na-hora-do-exercicio-fisico-090033249.html


  

 

 

 

ATIVIDADE 1 - Atualmente nós utilizamos muito termos em inglês; muito falado no meio dos esportes 

e ginásticas é o termo “fitness”; mas o que é fitness, você sabe? Conhece alguém fitness ou que quer 

ser? O que você entende desse termo? Conte-nos. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A palavra “fitness” é de origem inglesa e seu significado é “estar em boa forma física”; o 

termo é facilmente associado a exercícios físicos e padrões de alimentação considerados saudáveis. 

Cuidar de sua alimentação e praticar exercícios físicos é extremamente recomendado; o 

problema está na obsessão de ser “fitness”, de ter uma imagem corporal de beleza, culto à perfeição 

e a mídia, chegando a valer-se de práticas excessivas de exercícios físicos e o uso de medicamentos 

para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais. 

ATIVIDADE 2 – Estar bem. Não precisamos de muito para nosso corpo ficar bem; vamos começar 

fazendo uma pequena corrida. Podem ser algumas voltas no quintal, caso não tenha quintal e precise 

sair para a rua, lembre-se sempre de usar máscara e utilizar álcool em gel antes e depois de sair, tente 

sempre reparar na sua respiração, em como ela está, reconhecendo seus limites e emoções. As 

capacidades físicas desenvolvidas são a velocidade, força, resistência, agilidade e equilíbrio. Reflita 

como se sentiu ao praticar o exercício e relate. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

SUGESTÃO REFLEXIVA: O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, 

não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o 

presente.  

  Até a próxima atividade!! 


