
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2020

Unidade Escolar: Ano: Ensino Médio

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. Ginástica para o condicionamento físico.

Habilidades:

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para
interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas,

éticas e de respeito às diferenças.

(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 teremos nossa última aula de

Educação Física, continuaremos tratando do tema: ginástica para o condicionamento físico. Bora

lá?
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Atividade 1: Condicionamento físico:

Como vimos anteriormente na aula 7, o condicionamento físico pode ser entendido como a

capacidade que nosso corpo tem de resistir a desafios físicos na sua rotina, ocasionais ou

inesperados, é estar na condição de desenvolver suas capacidades físicas de forma satisfatória. Os

aspectos de um condicionamento físico são: força muscular, resistência cardiovascular, resistência

muscular e flexibilidade. Desenvolvendo esses aspectos que são passíveis de treinamento, podemos

melhorar a manutenção da condição física individual e/ou modificação da composição corporal. As

ginásticas para o condicionamento físico buscam desenvolver esses aspectos em suas práticas.

Porém existem duas formas de exercícios para condicionarmos melhor o corpo.

Aeróbico e anaeróbico, qual o melhor exercício para melhorar o condicionamento físico?

Em todas as atividades que praticamos há sempre uma predominância do tipo de metabolismo

energético que utilizaremos, pode ser uma atividade com ênfase aeróbica, pode ser uma atividade

com ênfase anaeróbica, ou pode envolver as duas já que a maioria dos movimento que praticamos

em nossas rotinas são assim, um misto entre aerobico e anaerobico.

Mas afinal o que é aeróbio e anaeróbio?

Exercício aeróbico: O exercício aeróbico é aquele que utiliza oxigênio para gerar a energia nos

músculos. Neste sentido, as células musculares precisam consumir mais oxigênio (inalado na

respiração) para produzir energia.

Os exercícios aeróbicos são feitos por um período de tempo mais longo do que os exercícios

anaeróbicos , assim, o corpo humano precisa de muito mais energia. No entanto, terá mais tempo

para produzi-la.

No processo aeróbico o oxigênio funciona como fonte de queima dos substratos que produzirão a

energia transportada para o músculo em atividade. Sua característica é de longa duração, contínuo e

de baixa e moderada intensidade.

Os benefícios para o condicionamento físico são, por exemplo: Melhora da função dos sistemas

cardiorrespiratório e vascular e melhor funcionamento do metabolismo.



Exemplos de exercícios aeróbios são: correr, pedalar, nadar e dançar. Nas ginásticas para o

condicionamento físico podemos incluir movimentos que enfatizam o metabolismo aeróbico.

Exercício anaeróbico: No exercício anaeróbico o corpo produz energia e não utiliza oxigênio, a

energia é produzida através da queima de carboidratos.

Atividades físicas que trabalham diversos músculos de forma intensa e contínua por determinado

período de tempo é considerada um exercício anaeróbico, um exercício de alta intensidade e curta

duração. um exemplo é a musculação.

Nas ginásticas para o condicionamento físico esse tipo de exercício é fundamental para quem quer

construir massa muscular magra, aumentar força e resistência.

Os benefícios para o condicionamento físico são: Melhoria do metabolismo, deixando o mais rápido

e eficiente se praticado regularmente, mais força nas tarefas diárias, o sistema cardiovascular passa

a trabalhar de forma mais eficaz, o corpo ganha mais resistência aumenta a força dos ossos.

Exemplos de exercícios anaeróbicos são: corrida de 100 metros rasos, arremesso de peso,

musculação, ginástica olímpica, salto, yoga, levantamento de peso.

Resumindo: O exercício aeróbico utiliza oxigênio para produzir energia nos músculos, são de média e

longa duração e de intensidade leve e moderada. Já os exercícios anaeróbicos não utilizam oxigênio.

São exercícios de maior intensidade e feitos de forma contínua, de curta duração.

Agora que sabemos algumas diferenças e características entre os exercícios físicos aeróbios e

anaeróbios podemos identificá-los em nossas práticas corporais melhorando assim aspectos

pontuais como: força muscular, resistência cardiovascular, resistência e força muscular e

flexibilidade. É sempre bom mesclar essas atividades para desenvolvermos melhor nosso

condicionamento físico. É sempre importante lembrar que práticas corporais envolvem muito mais

do que aspectos biológicos, fisiológicos e biomecânicos. O importante é sempre praticarmos aquilo

que nos faz bem como ser humano e sempre que necessário a ciência está aí para nos ajudar.



SUGESTÃO REFLEXIVA: Busque práticas corporais que, além de exercitarem o corpo, exercitem a

mente; e seja prazerosa. Espero que a aula de hoje tenha despertado interesse no saber e que com

isso você possa melhorar e refletir sobre suas práticas corporais.

Até a próxima atividade!!!


