
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2020

Unidade Escolar: Ano: Ensino Médio

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Exercício Físico e lazer

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 Estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos aprofundar nossos estudos em

Educação Física. Você sabia que dentro da área da saúde ela é vista como preventiva? ou seja, ela

contribui para cuidarmos do nosso corpo. Então para entendermos e cuidarmos melhor do nosso

corpo o tema hoje é : Exercício Físico e Lazer. Bora lá?

ATIVIDADE 1 – Exercício Físico e lazer
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Exercício Físico

Na aula passada vimos um conceito chave para pensarmos nas nossas práticas corporais, a

Saúde. Uma das formas de cuidarmos da nossa saúde é através do exercício físico. O que acontece é

que muitas vezes ele é confundido com atividade física, será que é a mesma coisa? Bom, podemos

dizer que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício

físico. Vejamos então o que é uma atividade física:

Atividade física que é todo o tipo de movimento produzido pelos músculos, que nos causam

um gasto energético acima do que teríamos em repouso ( Ex. Andar de um cômodo para outro, lavar

louça, passear com o cachorro). Veja, qualquer atividade onde movemos nosso corpo pode ser

considerada uma atividade física.

E o que é o tal do exercício físico? Exercício físico são atividades sistematizadas, com

sequência de movimentos para alcançar um objetivo, geralmente através deles desenvolvemos

objetivos específicos, como : melhorar a flexibilidade, a força, a composição corporal, a capacidade

respiratória, e assim prevenir doenças hipocinéticas entre outras.

Quando buscamos melhorar a nossa saúde, é importante entendermos a diferença entre

atividade física e exercício físico, assim, podemos ter mais clareza de como essas duas práticas

podem contribuir para cuidarmos do nosso corpo.

Lazer

O Lazer é aquele tempinho livre que temos para fazer o que gostamos, o que nos dá prazer.

Nele podemos incluir atividades físicas e exercício físico que nos faça bem, no conceito mais amplo

de saúde, um bem estar físico, mental e social. Se você gosta de caminhar, jogar futebol, artes

marciais, danças, jogos e brincadeiras, enfim, todas essas atividades podem contribuir para a

manutenção da saúde se bem elaboradas e planejadas.



O mais importante das atividades físicas e exercícios físicos é que eles possam contribuir para

você se sentir bem consigo mesmo. É necessário que busquemos práticas corporais que além de

contribuir para a saúde física, exercitem também a mente, a empatia, os valores humanos. Uma

prática que integre todas essas dimensões do ser humano de forma positiva.

ATIVIDADE 2 – Agora que temos alguns indicadores sobre Exercício Físico e Lazer responda à

seguinte questão:

Em suas práticas corporais, você consegue perceber qual a contribuição que ela pode trazer para

sua saúde? Quais os principais objetivos buscados e alcançados por você? Os seus momentos de

lazer têm contribuído para a sua saúde? Em quais aspectos você consegue identificar?

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!!


