
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nome: Data: ___/___/2021

Unidade Escolar: Ano: 7º ano

Componente Curricular: Educação Física.

Tema/Objeto do Conhecimento: Práticas Corporais de Aventura/Práticas Corporais de Aventura

urbana e na natureza: Conceito; Valores; Características básicas; Fundamentos técnicos de

segurança.

Habilidades:

(GO-EF07EF21) Identificar as transformações históricas, a origem das práticas corporais de

aventura, e as possibilidades de recriá-la, reconhecendo as características (instrumentos,

equipamentos de segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas.

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

aprenderem um pouco mais.

Nesta aula vamos continuar nosso aprendizado sobre as práticas corporais de aventura

urbanas e na natureza. Quem conhece uma atividade, em que o praticante se equilibra e realiza

manobras sobre uma fita elástica? Estamos falando do slackline! Que tal a gente conhecer um pouco

mais? Vamos lá!

Fonte: https://www.flickr.com/photos/ipemidialab/47960344326/in/photostream/, acesso em: 10/03/2021

https://www.flickr.com/photos/ipemidialab/47960344326/in/photostream/


ATIVIDADE 1 - O slackline é uma atividade que consiste em se equilibrar sobre uma fita suspensa

acima do solo e fixada em dois pontos. O objetivo do praticante é atravessar a fita e, em alguns

casos, realizar manobras sobre ela. Essa prática iniciou-se a partir da década de 60, nos EUA, nos

campos de escalada do Vale de Yosemite. Os escaladores passavam semanas acampando em busca

de novas áreas de escalada. Nos tempos vagos ou quando a chuva atrapalhava, eles esticavam as

suas fitas, através dos equipamentos, para treinar o equilíbrio e caminhar. Inicialmente, essa prática

era difundida apenas entre os escaladores. Mas, com o passar dos anos, mais pessoas aderiram à

prática. A corda de escalada foi substituída por uma cinta própria, facilitando a execução dos

movimentos. Esta cinta, em formato de fita, além de ser mais segura, conferiu uma característica

singular à prática. O slackline chegou ao Brasil no ano de 1995, mas somente no período entre 2005

e 2010, quando começou a ser praticado nas praias do Rio de Janeiro, essa modalidade se tornou

mais conhecida. Atualmente, ela é praticada em todo o país, inclusive com o intuito de diversão.

(Texto retirado do site:https://impulsiona.org.br/slackline-educacao-fisica, com adaptações em: 10/03/2020).

ATIVIDADE 2 - Com base na leitura do texto, e buscando em outros meios de informação, responda

as questões.

a) Você já conhecia essa prática corporal de aventura? Já praticou ou conhece alguém que

pratica ou praticou? Conte pra gente.

b) Em quais locais você já viu que essa atividade pode ser praticada? Cite pelo menos dois

locais diferentes.

c) Como essa prática surgiu e como ela foi adaptada da forma que conhecemos hoje?

SUGESTÃO REFLEXIVA: Sempre que você estudar ou conhecer algo novo, não se limite somente a

uma fonte de informações, busque e pesquise cada vez mais!

Até a próxima atividade!!

https://impulsiona.org.br/slackline-educacao-fisica

