
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidades: 

(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e 

as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode 

contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. 

 

(GO-EF09EF24) Identificar e analisar as capacidades físicas e as características das adaptações 

orgânicas promovidas pela ginástica de condicionamento físico e de conscientização corporal. 

 

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

pouco mais. 

Na aula passada conhecemos um pouco sobre a história da ginástica e praticamos alguns 

movimentos. Nessa aula continuaremos nosso aprendizado sobre a ginástica e suas diferenças, será 

que ela contribui para melhorarmos nosso bem-estar e nossa saúde? Para começarmos a pensar 

sobre isso vamos conhecer as diferenças entre a ginástica para conscientização corporal e as de 

condicionamento físico. 

 

fonte: https://br.pinterest.com/pin/627478160571529478/ acesso em: 27/08/2020 

https://br.pinterest.com/pin/627478160571529478/


  

 

 

ATIVIDADE 1 – Ginástica para o condicionamento físico:   

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/648096202612525202/acesso: 27/08/2020 

Podemos entender condicionamento físico como atividades físicas que incentivem o melhor 

funcionamento muscular e metabólico. Resultando em uma melhor capacidade do coração, pulmões, 

vasos sanguíneos e músculos, tornando nosso corpo mais eficaz para realizar as tarefas do dia a dia.  

As ginásticas de condicionamento físico têm como característica a exercitação orientada que visa à 

melhora do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual e/ou modificação 

da composição corporal. 

Através de uma pesquisa ou até mesmo de experiências pessoais, cite alguns exemplos de ginásticas 

para o condicionamento físico:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Ginástica para a conscientização corporal: 

https://br.pinterest.com/pin/648096202612525202/


  

 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/143270831871860933/acesso em: 27/08/2020 

Podemos entender consciência corporal como a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu 

próprio corpo, como ele funciona e quais são suas limitações e condições físicas, tanto interna como 

externamente. Diferente das ginásticas de condicionamento físico, as ginásticas de conscientização 

corporal se caracterizam por movimentos lentos e suaves, tendo como objetivo uma melhora da 

condição postural e/ou a conscientização de exercícios respiratórios, melhorando assim  a percepção 

do próprio corpo.  

Através de uma pesquisa ou até mesmo de experiências pessoais cite alguns exemplos de ginásticas 

para a conscientização 

corporal:__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Vimos nessa aula que há diferentes formas de cuidarmos do nosso corpo e 

da nossa saúde. Existem exercícios voltados para a melhora do desempenho e das capacidades físicas 

e existem outros que vão além desses cuidados físicos. Considerando a afirmação “A máquina 

funciona; o corpo vive” de Maurice Merleau-Ponty reflita sobre essas duas formas de ginástica que 

estudamos hoje, qual tipo de corpo que mais cultuamos em nossa sociedade? Um corpo-máquina 

perfeito ou um corpo possível?  

https://br.pinterest.com/pin/143270831871860933/

