
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 9º Ano 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica. 

Habilidades: 

(GO-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/744923594588877770/?nic_v2=1a3BJQtSS  acesso: 07/09/2020. 

 

https://br.pinterest.com/pin/744923594588877770/?nic_v2=1a3BJQtSS


  

 

 

 Ginástica para conscientização corporal  

Yoga 

Na aula passada estudamos sobre as ginásticas de conscientização corporal, vimos que são práticas 

milenares e de origem oriental.  Até aqui podemos perceber que há uma grande influência da cultura 

na forma de ver, cuidar e agir através do corpo. Esse tipo de ginástica visa ao corpo e à mente como 

algo inseparável, busca em sua prática o equilíbrio, autoconhecimento, sensações/percepções 

corporais, possibilitando a percepção de possíveis desequilíbrios, prevenindo doenças e buscando o 

bem-estar e saúde em sua visão mais ampla. 

Hoje aprenderemos sobre a Yoga, ou como se escreve aqui no Brasil ”Ioga”, iniciada com a letra “i”. 

O termo ioga traz um significado muito importante: unir, juntar, atrelar, isso a partir da sua língua 

original, o sânscrito.  Mas enquanto prática, esse termo significa muito mais que isso: trata-se de uma 

disciplina imposta sobre o corpo e a mente; essa visão de como educar um corpo tem sua origem na 

Índia,  com fortes vínculos da meditação budista quanto a hinduísta. 

Por outro lado, a ideia ocidental que se tem de corpo é de que corpo e mente são coisas distintas e 

devem ser trabalhadas separadamente. Essa visão do corpo apenas sobre os aspectos biológicos é 

limitada e se pararmos para pensar não trata o ser humano de forma integral e multidimensional. 

Se dermos um tempo para nós, pensarmos em como nosso estilo de vida moderno e globalizado cada 

vez mais ocasiona muitos problemas relacionados à saúde física, mental e social, vemos que se faz 

necessária a reflexão sobre como vivemos e agimos através do nosso corpo, como cuidamos dele, e 

se conseguimos ter uma visão integral do mesmo.  A Ioga pode ser esse caminho, uma ginástica para 

a conscientização corporal e uma possível prática para nosso dia a dia.  

 

 

 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 1 - Praticando a Ioga:  Agora vamos colocar nosso conhecimento em prática. Para essa 

atividade precisaremos de um espaço livre, calmo e, se possível, uma manta, tapete ou colchonete 

para colocarmos no chão e servir de apoio para nossa atividade. Depois de organizar o espaço, e se 

acomodar, respire fundo, perceba seu corpo, seu estado de uma maneira geral, quando estiver 

preparado/a podemos começar!  

1 – Meia Lua :  

Nosso primeiro exercício e movimento começa assim: Em pé, com os braços elevados ao lado do 

corpo, e mãos unidas apontadas para cima. Segure essa posição por pelo menos 30 segundos, 

sentindo toda lateral do seu corpo sendo alongada. 

Benefícios para o corpo 

● Alongamento de tronco e músculos da perna. 

●  Ativação muscular das costas, e manutenção da postura correta dos ombros. 

 

2 - Árvore : 

Continuamos em pé, vamos flexionar um joelho, colocando-se a planta do pé na porção interna da 

coxa. 

Se for mais confortável também podemos colocar o pé na porção interna de joelho, perna ou 

tornozelo. Os braços elevados ao lado do corpo e mãos unidas apontadas para cima. Segure essa 

posição por 30 segundos. 

Benefícios para o corpo: 

● Movimentos facilitadores para manter a postura. 

 

 

 

 



  

 

 

3 - Guerreiro: 

Ainda em pé, realizaremos a flexão do joelho de um lado e fazer uma rotação lateral do corpo do 

mesmo lado, projetando o peso do corpo para esse lado. Os braços se elevam ao lado do corpo com 

as mãos apontando para cima. Repita o movimento 3 vezes. 

Benefícios para o corpo: 

Alongamento dos músculos da perna (membros inferiores) 

Ativação dos paravertebrais (músculos que envolvem a coluna vertebral), romboides e grande dorsal 

ao elevar os braços (músculos das costas). 

Ativação de abdômen e músculos dos membros superiores (braços) 

 

4 - Postura do cachorro com a cabeça para baixo 

Em pé, com as duas mãos no chão, iremos levar os glúteos ao teto e o corpo para trás, descarregando 

o peso do corpo em membros inferiores (pernas). Segure essa posição por 30 segundos. 

Benefícios para o corpo: 

Alongamento de músculos posteriores de membros inferiores (parte de trás das pernas) 

Ativação de musculatura de paravertebrais (músculos das costas e apoio para coluna) 

Alongamento de tronco e músculos anteriores dos braços e antebraços. 

Ativação de músculos anteriores dos membros inferiores (perna), abdominais e tríceps braquial para 

manter a postura. 

   5 – Postura da criança : 

 



  

 

 

Ajoelhe-se e depois sente sobre os joelhos, como se fosse uma reverência. Se possível, jogue o tronco 

para frente e leve a cabeça ao chão. As mãos podem ir para trás do corpo ou para frente, dependendo 

da posição em que você se sentir mais relaxado. Nesse momento preste atenção como seu corpo está 

com relação ao começo da atividade. Segure essa posição por 40 segundos. 

Benefícios para o corpo: 

Essa postura na ioga é muito utilizada em transição de posturas, com finalidade de relaxamento.  

Se jogar as duas mãos à frente e para um só lado, obtém-se um alongamento de músculos laterais do 

tronco. Se preferir pode apoiar a cabeça no solo para um maior relaxamento. 

Importante: Todas as posturas que praticamos em pé têm uma grande influência no nosso equilíbrio 

e propriocepção. Na ioga, com o trabalho de posturas mantidas é possível trabalhar e desenvolver 

uma melhor consciência corporal. 

 

 

 

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

conscientização corporal, a Ioga. Será que conseguimos incorporá-la no nosso dia a dia? Vamos tentar 

repeti-la mais vezes durante a semana.  

 

  Até a próxima atividade!! 


