
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2021 

Unidade Escolar:    Ano: 5° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica/ Ginástica geral. 

Habilidades: 

(GO-EF05EF07) Vivenciar e criar de forma individual e coletiva, combinações de diferentes  

elementos da ginástica geral, como: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 

materiais, construindo coreografias a partir da análise do cotidiano.  

 

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês?! Espero que sim! E que estejam bem animadas para 

conhecerem e aprenderem um pouco mais.

Na aula de hoje vamos falar da importância do alongamento para a saúde e qualidade de 

vida. 

 

Fonte da imagens: https://blog.bodytech.com.br/alongamento-tudo-que-voce-precisa-saber/ acesso em:15/09/2021 

 

ALONGAMENTO 

https://blog.bodytech.com.br/alongamento-tudo-que-voce-precisa-saber/


  

 

 

 Os alongamentos são essenciais para o corpo, pois melhoram o funcionamento das 

articulações e dos músculos, facilitando os movimentos. 

É muito comum ocorrer a perda de mobilidade e flexibilidade com o passar dos anos, contudo, 

ao se alongar, você evita que ocorra a falta de lubrificação no organismo, reduzindo as chances de 

lesões. 

Além disso, você consegue aumentar a sensação de relaxamento, aprimorando a qualidade 

da respiração e da postura, minimizando tensões e aumentando a consciência corporal. 

Com isso, é possível perceber que o alongamento se faz necessário não apenas antes dos 

exercícios físicos, mas no dia a dia para permitir que todo o seu corpo seja beneficiado. 

O importante é que qualquer pessoa, independentemente da idade, pode aprender essa 

prática e fazer em casa, mesmo quem tem algum tipo de limitação, respeitando sempre o limite de 

intensidade. Não precisa ser atleta para começar a fazer um alongamento. Tudo o que você precisa é 

de alguns minutos, um pouco de espaço e disposição. 

Fonte do texto: https://blog.fisiotrauma.com.br/afinal-qual-a-importancia-do-alongamento-diario-e-como-fazer/ acesso 

em: 16/09/2021 

 

ATIVIDADE 1 - Vamos praticar!? Agora que você já sabe de alguns benefícios que o alongamento traz 

a ser praticado diariamente, vamos nos alongar e nos concentrar nos nossos músculos e respiração, 

pode contar até 15 em cada posição. 

 

Fonte da imagem: https://www.colagenoeflexibilidade.com.br/o-alongamento/  acesso em: 16/09/2021 

https://blog.fisiotrauma.com.br/afinal-qual-a-importancia-do-alongamento-diario-e-como-fazer/
https://www.colagenoeflexibilidade.com.br/o-alongamento/


  

 

 

 

ATIVIDADE 2 - Registre por meio de desenho ou escrita como se sentiu depois de se alongar, como 

seu corpo está agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE: Experimente diferentes alongamentos e repare em qual músculo você está 

trabalhando, assim terá uma consciência maior de como cuidar do seu corpo. 

Até a próxima atividade!! 

 




