
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2020

Unidade Escolar: Ano: Ensino Médio

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Saúde

Habilidades:

(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 continuarmos os

nossos estudos de Educação Física. Nessa aula trataremos de outro conceito chave para Educação

Física, a saúde. Bora lá?
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ATIVIDADE 1 –  SAÚDE

Na nossa primeira aula vimos a importância e a influência da cultura nas nossas práticas corporais.

Hoje veremos outro conceito chave para começarmos a pensar o corpo e a Educação Física como

algo multidimensional, a saúde.

Existem algumas definições para saúde. No senso comum, ter saúde é não estar doente, ou só se

alimentar de forma correta, com frutas e comidas integrais. “ Não tenho sintomas físicos, nem febre,

nem estou tossindo”. Para uma primeira definição do que é saúde utilizaremos a da Organização

Mundial da Saúde que diz o seguinte[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social e

não somente ausência de afecções e enfermidades”.

Podemos dizer que a definição de saúde está ligada à sua cultura e por tanto a sua realidade,

dependendo das condições de vida que você possui. Percebe que nossa saúde é multifatorial e não

apenas a do corpo físico. Ela também tem a ver com o nosso psicológico, ou seja nossa saúde

mental, e também no meio em que vivemos, nosso meio social. Pensar sobre as definições e as

dimensões de saúde nos ajudam a cuidarmos melhor dela.

As práticas corporais nos ajudam no cuidado com a saúde, mas não são tudo. Saúde também é se

sentir bem consigo mesma. Será que quando estamos em uma prática corporal temos esses

cuidados com a nossa mente? Será que estamos satisfeitos apenas com o resultado do nosso corpo?

Se começarmos a refletir sobre nossas práticas e analisar os diversos fatores envolvidos nela, será

que escolheríamos qualquer prática corporal para fazer parte de nossas vidas? É necessário que

busquemos práticas corporais que além de contribuir para saúde física, exercite também a mente, a

empatia, os valores humanos, enfim, uma prática que integre todas essas dimensões do ser humano

de forma positiva.

ATIVIDADE 2 – Agora que temos alguns indicadores sobre saúde, responda à seguinte questão:

Quando você desenvolve alguma prática corporal, consegue perceber os aspectos físicos, mentais e

sociais envolvidos nela? Será que essa prática é saudável? Cite aqui sua experiência:



SUGESTÃO REFLEXIVA: Busque práticas corporais que, além de exercitarem o corpo, exercitem a

mente; e seja prazerosa. Às vezes leva tempo até encontrarmos uma atividades que gostamos e que

seja saudável.  Busque, pesquise e se divirta. Tudo é aprendizado.

Até a próxima atividade!!


