
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidades: 

(GO-EF07EF24) Experimentar e fruir algumas ginásticas de condicionamento físico, refletindo sobre 

o fenômeno atual do fitness, as construções da imagem corporal, que são influenciados pela 

existência de modelos de beleza, culto à perfeição e a mídia. 

 

Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados/as para 

aprenderem um pouco mais. 

Nessa aula vamos continuar nosso aprendizado sobre a ginástica. Como ela está no nosso 

cotidiano? Será que a ginástica é só o que eu vejo nas olimpíadas? A ginástica é saudável? É divertida? 

 

Fonte: https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/como-desenvolver-sa%C3%BAde-bem-estar-para-encontrar-
equil%C3%ADbrio-emocional-e-qualidade-de-vida-em-2020 Acesso em: 08/10/2020 

 

https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/como-desenvolver-sa%C3%BAde-bem-estar-para-encontrar-equil%C3%ADbrio-emocional-e-qualidade-de-vida-em-2020
https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/como-desenvolver-sa%C3%BAde-bem-estar-para-encontrar-equil%C3%ADbrio-emocional-e-qualidade-de-vida-em-2020


  

 

 

ATIVIDADE 1 - Nas últimas aulas estudamos mais sobre o que é saúde e como está relacionada com 

o nosso corpo, mente e ambiente social. A partir desse estudo colocaremos na roda da vida ( gráfico 

que demonstra seu estilo e qualidade de vida ) a nossa autoavaliação, em uma escala de 0 a 10, onde 

o centro do círculo representa 0 (preciso melhorar urgentemente) e as extremidades 10 (estou 

excelente), pinte de acordo com sua autoavaliação. 

 

 

Fonte: própria, 2020 

Exemplos do que é excelente nos quatro eixos da roda da vida: 

Saúde Corporal: Sensação de bem-estar físico e realiza pelo menos 30 minutos de atividades físicas 

cinco ou mais vezes na semana. 



  

 

 

Equilíbrio Emocional: Você respeita seus limites, não se estressa com opiniões contrárias a sua, é 

uma pessoa positiva e é paciente. 

Relações Sociais:  Procura cultivar bons amigos/as, está satisfeito com suas relações e  ativo no meio 

social.  

Alimentação Saudável: Ingestão de pelo menos cinco verduras ou frutas diariamente, evita alimentos 

gordurosos e realiza quatro a cinco refeições variadas ao dia. 

Fonte: https://www.efdeportes.com/efd129/aplicabilidade-do-pentaculo-do-bem-estar.htm Acesso em: 22/10/2020 

 

ATIVIDADE 2 -  Agora que já colocamos no desenho nossos quatro eixos, vamos refletir como isso 

influencia nas nossas vidas, onde podemos melhorar, mudar ou permanecer onde está.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Aqueles que estão livres de pensamentos rancorosos certamente encontram 

a paz. 

(Buda) 

https://www.efdeportes.com/efd129/aplicabilidade-do-pentaculo-do-bem-estar.htm

