
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 5° ano.

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica: Ginástica Geral/Elementos gímnicos.

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.

(GO-EF05EF17) Praticar diversas manifestações da ginástica geral que possibilitem

autoconhecimento do corpo humano, reconhecendo suas potencialidades e limitações,

considerando os aspectos biológicos e culturais.

(GO-EF05EF08) Planejar e aplicar estratégias para resolver desafios das coreografias criadas de

forma coletiva, adotando procedimentos de segurança, observando os limites do corpo e

adotando procedimentos de segurança.

Olá, crianças, tudo bem com vocês!? Espero que estejam bem e animadas para a atividade
de hoje.

Nas atividades passadas conhecemos e recordamos sobre a Ginástica. Vimos que ela tem muito a

ver com nossas atividades diárias, nossas brincadeiras e é uma maneira de conhecermos nossas

possibilidades de movimentar e cuidar do nosso corpo. Hoje continuaremos a conhecer e a praticar

alguns movimentos envolvendo as habilidades de equilíbrio. Vamos lá!

Fonte imagem: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/equilibrio-estatico.htm acesso: 21/04/2021

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/equilibrio-estatico.htm


ATIVIDADE 1 – Vamos nos alongar!? Pratique os alongamentos depois que montar seu espaço de

prática e treinamento. Os alongamentos musculares são exercícios realizados com a finalidade de

aumentar o comprimento dos músculos, facilitando a mobilidade articular e a amplitude dos

movimentos corporais, extremamente importantes antes de qualquer outra prática física.

Alongue-se!!

Fonte: https://winneracademiacampinas.com.br/qual-a-importancia-do-alongamento-para-o-nosso-corpo/ acesso em: 22/04/2021

ATIVIDADE 2 – Agora iremos desenvolver o equilíbrio dinâmico, estado de um corpo que se

encontra em movimento retilíneo uniforme. Vamos observar em quais atividades do dia a dia

utilizamos essa forma de equilíbrio, ok? Essa atividade pode ser chamada de relógio. Precisaremos

de garrafas pet de 600 ml ou garrafas de água de 500 ml. Reforçamos que o equilíbrio é um

elemento básico da ginástica. Alguns elementos da ginástica podem apresentar deslocamentos e

outros não. Muitos movimentos de equilíbrio estão no grupo dos sem descolamentos.

Vamos para a vivência da atividade do relógio!? Pegue cinco, seis ou mais garrafas. Coloque

água em todas, pode deixá-las cheias. Depois de cheias, coloque-as em círculo; imagine que elas são

os números do relógio analógico. Como elas estarão em círculo, marque o centro desse círculo. Veja

imagem abaixo:

Legenda:

- Garrafas

- Centro do círculo

https://winneracademiacampinas.com.br/qual-a-importancia-do-alongamento-para-o-nosso-corpo/


Depois de montado seu espaço de prática e vivência do equilíbrio dinâmico, fique no centro

do círculo de um pé, primeiro o esquerdo. Apoiado/a com o pé esquerdo derrube a sua frente a

garrafa com o pé direito. Gire para a próxima garrafa apoiado/a num pé só em sentido horário e

derrube a próxima garrafa. Repita até derrubar todas. Depois troque o pé de apoio. Apoie com a

direita e derrube as garrafas com a esquerda. Faça até conseguir derrubar todas sem colocar os dois

pés no chão. Se conseguir de primeira, tente aumentar a velocidade em derrubar as garrafas.

Quando terminar sua prática de treinamento do equilíbrio dinâmico, jogue a água das garrafas em

alguma plantinha da sua casa. E guarde as garrafas, utilizaremos em atividades futuras.

ATIVIDADE 3 – Nesta atividade iremos praticar/treinar o equilíbrio recuperado. Esse movimento de

equilíbrio é feito com deslocamento. Vamos chamar essa atividade de “a travessia do saci”.

Iremos precisar de alguns pedaços de papelão ou outro papel. Ou pode ser pintado/riscado no chão

também.

Vamos recortar o papel/papelão em retângulos que caibam com folga no seu pé. Pode também

desenhar esse retângulo no chão. Coloque-os em sequência em linha reta (ou zigue-zague para ficar

mais desafiador) numa distância que consiga pular de um pé só e alcançá-los. Faça bolinhas de

papel (que não será mais utilizado) e coloque de um lado da sequência de retângulos montados.

Veja o desenho abaixo.

Legenda:

- Retângulo de papel ou desenhado -  Bolinhas de papel

Do ponto de saída salte de um pé só, inicie com o esquerdo. Salte de um retângulo a outro até

chegar nas bolinhas de papel, pegue uma bolinha sem colocar o pé direito no chão, volte ao ponto

de saída levando a bolinha. Deixe a bolinha e busque outra. Faça até acabar todas as bolinhas de

papel. Depois troque de pé.



SUGESTÃO BRINCANTE: Crie vários caminhos com seus retângulos de papel/papelão/desenhado.

Observe para qual lado é mais difícil virar, qual pé é mais forte de usar, qual salto cai e fica mais

equilibrado. Conheça seu corpo, ele é você. E ele é lindo!

Até a próxima atividade!


