
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidade: 

 

(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 esteja tudo bem, hoje aprenderemos um pouco 

mais sobre as ginásticas. Bora lá? 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/819936675891619295/ acesso: 15/10/2021 
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 Ginásticas 

Em aulas anteriores entendemos um pouco sobre as ginásticas e falamos sobre suas diferenças, 

as de condicionamento físico e as de conscientização corporal, e que ambas procuram cuidar do corpo 

de formas diferentes.  Em nosso cotidiano ocidental muitas coisas são advindas da Grécia, a ginástica 

é uma delas, vem do grego “gymnádzein”, que significa treinar e, em sentido literal, exercitar-se nu 

(forma como os gregos exercitavam-se no período em que a ginástica se destacou).  

Condicionando o corpo: 

 

Fonte da imagem : https://br.pinterest.com/pin/37576978130357593/ acesso em: 06/10/2021 

As ginásticas de condicionamento físico buscam de uma maneira geral uma melhora das nossas 

capacidades físicas, lembram o que são ? Em suma podemos dizer que são todo atributo físico 

treinável num organismo humano, todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento. 

Quando treinamos essas qualidades físicas de forma correta e orientada condicionamos nosso corpo 

para resistir a desafios físicos rotineiros, ocasionais ou inesperados. Esse tipo de ginástica se limita 

principalmente a fatores relacionados à performance física, tais como: resistência aeróbica e 

anaeróbica, força, velocidade e flexibilidade, potência e agilidade. 

https://br.pinterest.com/pin/37576978130357593/


  

 

 

Ex: Em uma academia é comum que as pessoas condicionem o corpo através de exercícios feitos em 

aparelho, pesos livres, esteira, etc..  Essas pessoas buscam muitas vezes objetivos diferentes.  

Aparelhos e pesos livres: Cada aparelho trabalha um ou mais grupos musculares específicos, nesses 

aparelhos os/as praticantes podem tanto aumentar o tamanho do músculo (hipertrofia) como 

aumentar a resistência muscular, tudo vai depender do peso livre ou do aparelho e o número de 

repetições. 

Esteira: Na esteira podemos condicionar nosso corpo de várias maneiras, podemos fazer um trabalho 

cardiovascular melhorando a circulação e o funcionamento do nosso coração, podemos diminuir a 

gordura corporal, podemos melhorar nossa caminhada e corrida. Tudo vai depender da velocidade e 

do tempo. 

 

Conscientizando o Corpo:  

 

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

 

 

 

Podemos entender a 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. Nesse tipo de ginástica pressupõe atenção e tomada de consciência maior 

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


  

 

 

do/da praticantes em relação ao seu corpo, movimentos e sentidos. 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.  

Ex: Atividades como a meditação, Yoga, automassagem são exemplos de ginástica de conscientização 

corporal.  Na meditação podemos desenvolver habilidades como foco, tranquilidade e concentração. 

Esse tipo de ginásticas auxilia no controle do estresse, acalma a mente. 

A yoga como vimos em aulas anteriores tem um objetivo de trabalhar corpo e mente juntos, 

consequentemente auxilia na postura, melhorando algumas dores relacionadas a postura,  controle 

do estresse, melhora o equilíbrio, diminui a ansiedade. 

A massagem é uma técnica de deslizamento, amassamento e fricção que consequentemente 

desconcentra tensões musculares, estimula o sistema circulatório, nervoso. Esse tipo de ginastica 

contribui para controle do estresse, ansiedade, alívio de tensões musculares e dores, melhora a 

flexibilidade do corpo, diminui o cansaço. 

 

 

ATIVIDADE 2 – responda: 

A) Quais os objetivos das ginásticas de condicionamento físico, e quais benefícios elas podem 

trazer para os/as  praticantes? 

 

B) Quais os objetivos das ginásticas de conscientização corporal e quais benefícios que ela pode 

trazer para os/as praticantes? 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Hoje conhecemos e praticamos um pouco mais da ginástica voltada para a 

conscientização corporal. Será que conseguimos incorporá-las no nosso dia a dia? Vamos tentar 

repeti-la mais vezes durante a semana.  

 

  Até a próxima atividade!! 




