
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2020

Unidade Escolar: Ano: Ensino Médio

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Cultura Corporal

Habilidade:

(EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de

autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida.

Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para começarmos nossos

estudos de Educação Física. Nessa primeira etapa estudaremos alguns conceitos que servirão de

base para nossas próximas práticas e reflexões. Bora lá?
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ATIVIDADE 1 –  Cultura Corporal de movimento

Hoje iremos tratar de um conceito chave para começarmos a pensar o corpo e a Educação Física

como algo multidimensional.

Em toda nossa vida recebemos e compartilhamos conhecimentos históricos advindos do meio em

que vivemos. Todo esse conhecimento nos ajuda a construir um sentimento de pertencimento,

nossa identidade, e  o modo como nos relacionamos com as outras pessoas.

Podemos chamar tudo isso de cultura. Cultura é tudo aquilo que herdamos socialmente, são os

conhecimentos produzidos pelo ser humano, passados de geração em geração definindo ,assim, as

características de uma sociedade.

Exemplo disso, é, se você vive em uma praia, provavelmente práticas corporais como o surf, ou até

mesmo danças regionais, de alguma maneira, farão parte da sua vida. Se você vive em um lugar

onde há neve, patinar no gelo, Ski, Snowboard e tantas outras práticas no gelo farão parte da sua

vida. Consegue perceber como é grande a influência da cultura e do lugar em que vivemos? Nas

nossas relações interpessoais e na construção de quem somos nós? De como agimos? Do nosso

corpo?

Cultura corporal pode ser entendido como tudo que um grupo de pessoas compartilham na forma

de práticas corporais; danças, jogos, lutas, esportes, ginásticas, enfim, essas práticas são

proveniente da nossa Cultura Corporal de Movimento. Todas elas trazem sentidos, intenções e

significados, e a Educação Física tem como papel fundamental refletir sobre a cultura corporal de

movimento e quais suas contribuições dela para o desenvolvimento e a formação humana. Qual

seria a melhor forma de desenvolvermos nosso corpo de forma íntegra? Será que as práticas

corporais que herdamos e repassamos nos ajudam ter uma vida saudável?

Se pensamos na cultura corporal, e na capacidade que ela tem na formação e na transformação,

pensaremos melhor nas nossas práticas, valorizando a diversidade, o respeito, às diferenças, e na

melhor forma de nos relacionarmos com os outros e com nós.

.

Atividade 2- Agora que temos alguns indicadores sobre cultura e cultura corporal de movimento,

responda às seguintes questões:



Existe um universo de práticas corporais possíveis dentro da cultura corporal de movimento, danças,

jogos, lutas, ginástica, esportes.

Qual prática corporal faz parte da sua vida?

Em quais aspectos você percebe que  ela contribui para sua formação social?

Consegue perceber algo que vivenciou nela e que tenha influência nas sua ações sociais cotidianas?

SUGESTÃO REFLEXIVA: Procure conhecer mais sobre a cultura do lugar onde você vive, quais

práticas corporais são praticadas? Elas contribuem para um melhor convívio social?

Até a próxima atividade!!


