
7º ANO

EDUCAÇÃO FÍSICA

ATIVIDADE 5

Tema: Ginástica Geral.

Habilidades:
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando

seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais provocadas por sua prática.

(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios

físicos dentro e fora do ambiente escolar.

NOME:

UNIDADE ESCOLAR:

Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados para aprenderem um pouco mais.

Nessa aula vamos começar a compreender o que é a ginástica. Como ela está no nosso cotidiano?

Será que a ginástica é só o que eu vejo nas olimpíadas? Muito bem, mas antes de começarmos a nos mexer

precisamos entender o que é ginástica.

Fonte:http://darkroom.baltimoresun.com/2016/08/sanne-wevers-laurie-hernandez-simone-biles-balance-beam-rio-olympics/gymnasti

cs-oly-2016-rio-21/ acesso em: 04/08/2020

ATIVIDADE 1 - Para começarmos a entender a ginástica precisamos antes saber a diferença entre atividade

física e exercício físico através de uma pequena pesquisa, pode ser por meio de livros, sites ou perguntar a

alguém de sua confiança.

http://darkroom.baltimoresun.com/2016/08/sanne-wevers-laurie-hernandez-simone-biles-balance-beam-rio-olympics/gymnastics-oly-2016-rio-21/
http://darkroom.baltimoresun.com/2016/08/sanne-wevers-laurie-hernandez-simone-biles-balance-beam-rio-olympics/gymnastics-oly-2016-rio-21/


Agora que já sabemos a diferença de atividade física para exercício físico, podemos saber o que é

ginástica. Ginástica é uma arte ou uma técnica, que por meio de exercícios físicos, visa o fortalecimento do

corpo ou dar maior flexibilidade a ele.

A ginástica pode ser dividida em dois grupos: a competitiva que tem como objetivo as competições,

como por exemplo as olimpíadas e a não competitiva que tem como objetivo a melhoria da saúde e o

bem-estar físico e emocional.

ATIVIDADE 2 – Vamos colocar no corpo esse conhecimento!? Abdominal, deitado em uma superfície plana

com os joelhos flexionados, vamos erguer o tórax próximo ao joelho inspirando o ar pela boca e voltar

respirando pelo nariz quando descer, perceba quantas vezes consegue fazer esse movimento com facilidade,

esse treino desenvolve a força e a resistência muscular.

Fonte: https://www.mundoboaforma.com.br/7-exercicios-de-ginastica-localizada-para-fazer-em-casa/ acesso em:06/08/2020

SUGESTÃO REFLEXIVA: Em tempos de quarentena é importante nos cuidarmos, exercite-se, brinque em casa

com seu pai, mãe, irmão e irmã.

Até a próxima atividade!!

https://www.mundoboaforma.com.br/7-exercicios-de-ginastica-localizada-para-fazer-em-casa/

