
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral/Elementos gímnicos. 

Habilidades: 

(GO-EF06EF20) Vivenciar diferentes modalidades das ginásticas (ginástica artística, rítmica, natural, 

etc.), identificando e refletindo sobre as esportivizadas. 

 

(GO-EF06EF21) Experimentar a ginástica de condicionamento físico, identificando, apropriando e 

analisando características histórico-culturais, valores, normas, objetivos e técnicas presentes nessa 

modalidade. 

 

Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas!!! 

 

Hoje iremos identificar, vivenciar e aprender um pouco mais sobre o nosso corpo, nossos 

movimentos corporais e elementos básicos da ginástica geral. O fundamento básico da ginástica 

que vivenciaremos é também praticado nos jogos e brincadeiras e muito mais. Que tal observar 

quando mais praticamos esse movimento? Vamos lá? 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 1 – Para começar, alongamentos. Pratique os alongamentos depois que montar seu 

“circuito ginástico” da ATIVIDADE 2. Os alongamentos musculares são exercícios realizados com a 

finalidade de aumentar o comprimento dos músculos, facilitando a mobilidade articular e a amplitude 

dos movimentos corporais, extremamente importantes antes de qualquer outra prática física. Faça 

30 segundos de cada posição. Alongue-se!!  

 
Fonte da imagem: http://3.bp.blogspot.com/-lacVj52mrkY/UTTSK2b1KfI/AAAAAAAAACI/YvJUBG7N1BE/s1600/22.01+alongamento.jpg 

 

Os fundamentos básicos das Ginástica (ginástica geral ou para todos, artística, rítmica, 

acrobática, circense, de condicionamento, de relaxamento) são movimentos corporais que nós, seres 

humanos, utilizamos desde sempre na história. Acontece que os humanos são os únicos animais que 

possuem cultura. A cultura é a capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza e a si 

mesmo gerando os modos de vida. A ginástica é uma criação humana a partir de movimentos 

corporais básicos, como correr, saltar, equilibrar, balançar, trepar, girar, rolar. Assim, quando o 

equilibrar, por exemplo, é praticado dentro da ginástica será um equilibrar com significado estético e 

técnico próprio de cada tipo de ginástica esportiva.  

Hoje iremos vivenciar, praticar o correr. De uma forma bem tranquila, observando suas 

possibilidades e limites e com muita dedicação.  

 

ATIVIDADE 2 – Agora vamos escolher, com a autorização de um/a adulto/a, um lugar na sua casa que 

você possa montar um circuito ginástico de corrida. Vamos marcar com duas garrafas cheias de água 

(de água, suco ou refrigerante, etc.) dois pontos distantes um do outro de 2 a 10 metros. Conte os 

metros de distância com passos.   



  

 

 

Depois de organizado seu circuito ginástico corra de um ponto ao outro alternando as velocidades. 

Faça 20 segundos correndo normalmente, depois 20 segundos correndo um pouco mais rápido. Tente 

correr por vinte minutos ou o tempo que você conseguir.       

 

ATIVIDADE 3 – Após a corrida, respire fundo cinco vezes e alongue novamente. 

 

 

Sugestão brincante:  Correr com cuidado faz muito bem 

a saúde e pode nos deixar mais felizes. Tente fazer seu 

circuito de corrida três vezes por semana. Você será três 

vezes mais saudável e feliz. 

 

Fonte imagem: https://www.altoastral.com.br/saude-criancas-diabetes/ 

 


