
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-las, reconhecendo as características (instrumentos,

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

(GO-EF07EF20) Praticar diferentes práticas corporais de aventura urbana e na natureza,

respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos

espaços.

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 o slackline. Vamos nessa?

Fonte da imagem: https://www.flickr.com/photos/ipemidialab/47960340411/in/photostream/, acesso em:10/03/2021

https://www.flickr.com/photos/ipemidialab/47960340411/in/photostream/


Nas atividades anteriores, conhecemos um pouco da história do slackline, de como essa atividade

surgiu e das modificações que ela sofreu até chegar na prática que conhecemos hoje. Falamos

também sobre as modalidades existentes, e para encerrar esse tema iremos realizar alguns

exercícios de uma capacidade física que está envolvida na prática do slackline.

ATIVIDADE 1 - Todos sabem que, para se praticar o slackline é necessário ter muito equilíbrio, não é

mesmo? Então vamos praticar alguns exercícios que ajudam a desenvolver essa habilidade física.

Esses exercícios não precisam seguir a ordem abaixo, escolha alguns e os pratique diariamente.

a) Mantenha-se em pé, de olhos fechados, durante alguns segundos sem procurar ajuda de

apoio. Mantenha-se ereto e consciente do seu próprio corpo e consequente do seu

equilíbrio.

b) Trace uma linha real ou imaginária, (embora a real lhe traga uma maior consciência do

exercício) e caminhe sobre ela, colocando um pé na frente do outro. Comece apoiando o

calcanhar na frente do outro pé de forma a que quase se toquem.

c) Caminhe para a frente em linha reta, aproximadamente 10 passos, e em seguida faça o

caminho contrário, andando de costas, tentando usar exatamente o mesmo percurso.

d) Mantenha-se em pé, colocando todo o equilíbrio do seu corpo em apenas uma perna, incline

seu corpo para a frente e abra os braços, imitando as asas de um avião (como sugere nas

imagens abaixo), fique nessa posição durante 10 segundos, em seguida faça com a outra

perna.

fonte das imagens: https://movimente.me/exercicio/, acesso em: 10/03/2021

e) E para finalizar um desafio, de pé, tente colocar suas meias equilibrando-se em um pé só.

SUGESTÃO REFLEXIVA: Mantenha três coisas em equilíbrio: a mente, o corpo e o coração.

Até a próxima atividade!!

https://movimente.me/exercicio/

