
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidades: 

(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e 

as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode 

contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. 

(GO-EF09EF24) Identificar e analisar as capacidades físicas e as características das adaptações 

orgânicas promovidas pela ginástica de condicionamento físico e de conscientização corporal. 

 

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

pouco mais. Hoje continuaremos nossos estudos e vivências sobre as ginásticas de conscientização 

corporal, bora lá? 

 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/46373071150335321/ acesso: 21/09/2020. 

 



  

 

 

 Ginástica para conscientização corporal  

ATIVIDADE 1 - Automassagem 

A Automassagem também faz parte das ginásticas de conscientização corporal. Podemos entendê-la 

como o ato de tocarmos nosso corpo em alguns pontos ou áreas específicas com a finalidade de 

relaxar, soltar a musculatura, uma autoterapia com o objetivo que cuidar e preservar a nossa a saúde. 

Durante o dia a dia se prestarmos mais atenção no nosso corpo, sentimos algumas regiões mais 

tensas, seja o pescoço, ombros, pés, costas… A automassagem pode ajudar a aliviar essas tensões, 

evitar dores e nos trazendo uma percepção melhor do nosso corpo.   

Mas como podemos fazer a automassagem? 

Essa massagem pode ser feita em qualquer ambiente e dura cerca de cinco minutos. Quando estamos 

muito tempo sentados ou frequentemente em situações de estresse, há um encurtamento e uma 

tensão maior em nossa musculatura, a automassagem ajuda a relaxar essa musculatura. 

Vivência de automassagem:  

Primeiro passo:  Sente-se em uma cadeira, feche os olhos e apoie bem a coluna nas costas da cadeira 

e deixe os braços estendidos ao lado do corpo;  

Segundo passo: Agora respire profundamente três vezes seguidas e coloque a mão direita apoiada 

sobre o ombro esquerdo apertando toda a região que vai da nuca até o ombro tentando relaxar. 

Repita o mesmo procedimento no outro lado;  

Terceiro passo: Apoiando as duas mãos na nuca e no pescoço, com as pontas dos dedos,  massageie 

como se estivesse digitando em sua nuca e volte a fazer a massagem desde o pescoço até os ombros;  

Quarto passo: Por último, coloque as duas mãos na cabeça e com as pontas dos dedos faça uma 

suave massagem em todo couro cabeludo. 

 

 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 2 – Agora que concluímos nossa vivência de ginástica para a conscientização corporal, 

a automassagem, responda a seguinte questão: 

 

A) A automassagem é uma boa opção de ginástica para quem permanece por muito tempo 

sentado ou frequentemente em situações de estresse.  A partir das experiências de hoje, quais 

os benefícios da automassagem você consegue perceber para manutenção da sua saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO REFLEXIVA: Hoje conhecemos e praticamos um pouco mais da ginástica voltada para a 

conscientização corporal, a automassagem. Será que conseguimos incorporá-la no nosso dia a dia? 

Vamos tentar repeti-la mais vezes durante a semana.  

 

  Até a próxima atividade!! 


