
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para             

aprenderem um pouco mais. Continuaremos com o tema “Práticas Corporais de Aventura”.  

Como já vimos, as Práticas Corporais de Aventura podem ser praticadas na natureza ou em               

áreas urbanas. Estamos conhecendo uma que é praticada em áreas urbanas, então seguimos nessa              

aula aprendendo sobre o Le Parkour.  

 

                        Fonte da imagem: https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/parkour.htm,  acesso em: 18/02/2021. 

Nome:    Data: ___/___/2021  

Unidade Escolar:    Ano: 6º ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

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

urbana e na natureza: Conceito; Valores; Características básicas; Fundamentos técnicos de           

segurança. 

Habilidades: 

(GO-EF06EF18) Vivenciar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbana e na natureza,             
valorizando a segurança e integridade física individual e coletiva, respeitando o patrimônio            
natural e cultural, minimizando os impactos da degradação ambiental. 
 
(GO-EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura            
urbanas 
e planejar estratégias para sua superação. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/parkour.htm


Na atividade passada, conhecemos um pouco sobre a história do Le Parkour através de uma               

pequena pesquisa que realizamos e praticamos dois dos movimentos básicos que essa prática             

corporal exige. Para a aula de hoje vamos conhecer e praticar mais um desses movimentos básicos,                

vamos lá? 

 

ATIVIDADE 1 - Um dos movimentos básicos do le parkour é o rolamento, muito utilizado para                

amortecer as quedas. O rolamento faz com que a aterrissagem seja segura, ele distribui as forças do                 

impacto da queda para outras regiões do corpo, diminuindo as chances de se machucar. Diante               

dessas informações, realize uma pesquisa sobre as formas de rolamento e a maneira mais segura de                

praticar esses movimentos. 

ATIVIDADE 2 - Vamos colocar em prática esse conhecimento?! Convide alguém da sua família para               

te observar/ajudar com essa atividade. Para realizarmos o rolamento, primeiramente devemos           

encontrar um local adequado para fazer a atividade; podemos usar um colchão, colchonete ou até               

mesmo a grama do quintal, todos são macios e vão evitar que você se machuque.  

Passo 1 - Informe a um/a adulto/a de sua casa sobre a atividade de educação física que você tem a realizar.  

Passo 2 - Encontre junto com esse/essa adulto/a um lugar apropriado para executar os movimentos.  

 

Rolamento à frente 

Coloque o pé esquerdo um pouco à frente do direito. Agache-se e coloque as mãos no chão à frente, com a mão direita                       

à frente da esquerda. Incline-se para frente, impulsione-se com a perna esquerda. Role sobre o braço esquerdo na                  

direção do ombro. O movimento das costas deve ser diagonal. Não deixe a cabeça tocar o chão. 

 

 

 

Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-Rolamentos-de-Seguran%C3%A7a-no-Parkour acesso em: 10/11/2020. 

https://pt.wikihow.com/Fazer-Rolamentos-de-Seguran%C3%A7a-no-Parkour


 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Todos os movimentos dessa prática corporal de aventura exigem um nível             

de concentração e força para que possam ser executados corretamente. Por isso, não tenha pressa!               

A evolução deve ser lenta para que o seu corpo se acostume com os movimentos e para que você                   

vá aperfeiçoando-se cada vez mais. 

 

Até a próxima atividade!! 

 

 

 

 

 


