
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 3º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Práticas Corporais de Aventura/Práticas corporais de aventura 

urbana e natureza. 

Habilidades: 

(GO-EF03EF22) Retomar os valores e atitudes com vistas à sustentabilidade, analisando as 

condições adequadas para o desenvolvimento das práticas corporais de aventura no meio urbano 

e na natureza, observando a segurança dos participantes e os impactos ambientais. 

 

 

Olá, crianças, como vocês estão? Espero que bem e dispostas a conhecerem novas práticas 

corporais. 

       Fonte da imagem: https://www.flickr.com/photos/ipemidialab, acesso em: 28/11/2020. 

 



  

 

 

Na aula de hoje, vamos conhecer uma nova modalidade que faz parte das práticas corporais 

de aventura, que se chama slackline. O Slackline é uma prática corporal que consiste em equilibrar-

se em cima de uma fita de nylon, estreita e flexível, suspensa entre dois pontos fixos. Essa prática 

proporciona vários benefícios para o nosso corpo. Além dos aspectos físicos, como exercitar o 

equilíbrio, desenvolver os reflexos, atuar na melhoria da velocidade de reação corporal, ela ainda nos 

traz conceitos essenciais para a vida, tais como: amizade, solidariedade, cooperação, consciência 

ecológica, superação de desafios, além de ser superdivertida. Preparados? Então, vamos lá!

    

ATIVIDADE 1 - O que você sabe sobre o slackline? Vamos fazer uma breve pesquisa? Realize sua 

pesquisa através da internet e traga informações de como essa prática surgiu, quais modalidades 

existem, e em quais lugares ela pode ser praticada.  

   

ATIVIDADE 2 - Agora que já conhecem um pouquinho dessa prática de aventura, reflita juntamente 

com seus familiares. 

a) Você ou alguém da sua família já praticou o slackline? Em qual lugar realizaram essa aventura? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Para praticar o slackline necessitamos de alguns equipamentos. Quais são esses 

equipamentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 



  

 

 

 

         Fonte da imagem: https://murilosampaio.com/html/o-desenvolvimento-do-eu-atraves-do-fator-wallenda, acesso 

em: 28/11/2020. 

 

ATIVIDADE 3 - Como pudemos perceber, para se praticar o slackline, precisamos exercitar muito o 

nosso equilíbrio, não é mesmo? Então vamos exercitá-lo um pouquinho. 

a) Equilíbrio em uma perna só: de pé, bem ereto, fixe seu olhar em um ponto de referência. 

Dobre uma de suas pernas para trás. Mantenha a posição por pelo menos 15 segundos. Faça 

a mesma coisa com a outra perna. 

b) Calçando as meias: de pé, tente colocar suas meias, se equilibrando-se em um pé só. 

 

 

 

 

Diálogo com o(a) educador(a) para uma formação integral: Olá, educador(a), essas atividades 
estão dialogando com o corte temporal do DC/GO para que lhes tragam inspirações para compor 
suas aulas dentro do desenvolvimento esperado em cada período. Estima-se também a intenção 
do desenvolvimento integral do estudante, trazendo aspectos que fazem os estudantes buscarem 
referências através da pesquisa e posteriormente trazer a vivência para o seu corpo, assimilando o 
conteúdo de forma lúdica e descontraída. Estamos disponíveis para construir e pensar juntos e 
juntas, nos envie um e-mail com sugestões ou até mesmo críticas: 
praticascorporaisipeartes1@gmail.com 

 

Até a próxima atividade!! 


