
  

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 6° ano. 

Componente Curricular: Educação Física. 

Tema/Objeto do Conhecimento: Ginástica Geral/Elementos gímnicos. 

Habilidades: 

(GO-EF06EF21) Experimentar a ginástica de condicionamento físico, identificando, apropriando e 

analisando características histórico-culturais, valores, normas, objetivos e técnicas presentes nessa 

modalidade. 

(GO-EF06EF20) Vivenciar diferentes modalidades das ginásticas (ginástica artística, rítmica, natural, 

etc.), identificando e refletindo sobre as esportivizadas. 

 

Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para a atividade de hoje. 

 

Hoje iremos vivenciar e apreender um pouco mais sobre o nosso corpo, nossos movimentos 

corporais e ginástica de condicionamento físico.  

 

Fonte imagem: https://br.pinterest.com/pin/582019951833548389/?nic_v2=1a70S4Lt8 

 



  

 

 

Em atividades anteriores falamos que a Ginástica de condicionamento físico são exercícios físicos 

orientados e sistematizados com o objetivo de aquisição ou manutenção da condição física. Para 

serem chamados de ginástica de condicionamento físico os movimentos corporais básicos (como 

correr, saltar, agachar, balançar), devem ser praticados regularmente, num tempo pré-estabelecido 

e de forma adequada, correta. Praticar ginástica, exercícios físicos regularmente e adequadamente 

pode trazer importantes benefícios à sua saúde presente e futura. Hábitos alimentares e de higiene 

também são de grande importância para manutenção da saúde, bem-estar e felicidade. Em tempos 

de pandemia, aumentar a imunidade, fortalecer o corpo e cuidar da higiene são atividades 

importantes para a manutenção da vida.  

 

ATIVIDADE 1 – Para começar, alongamentos. Pratique os alongamentos depois que montar seu 

“circuito ginástico” da ATIVIDADE 2. Os alongamentos musculares são exercícios realizados com a 

finalidade de aumentar o comprimento dos músculos, facilitando a mobilidade articular e a amplitude 

dos movimentos corporais, extremamente importantes antes de qualquer outra prática física. Faça 

30 segundos de cada posição. Alongue-se!!  

 

 
Fonte da imagem: http://3.bp.blogspot.com/-lacVj52mrkY/UTTSK2b1KfI/AAAAAAAAACI/YvJUBG7N1BE/s1600/22.01+alongamento.jpg 

 

ATIVIDADE 2 - E para entendermos e praticarmos a ginástica de condicionamento físico, convido você 

a planejar, organizar e realizar o circuito ginástico. A sugestão para mais essa edição do circuito é 

trabalharmos o salto, a corrida e a agilidade. Iremos trabalhar a corrida com obstáculo, que será 

complementada com a execução do salto.  



  

 

 

Material: 4 ou 6 garrafas pet de 2 litros; 4 ou 6 garrafas pet de 600ml ou 500ml (água); 5 garrafas pet 

de água ou 600ml; cordão.  

Agora vamos escolher, com a autorização de um/a adulto/a, um lugar na sua casa que você possa 

montar um circuito ginástico. Vamos colocar água dentro das garrafas de água. Coloque as garrafas 

uma do lado da outra (veja imagem abaixo), amarre o cordão na sua boca. As garrafas com os cordões 

amarrados devem ficar 1 metro de distância uma da outra. Distribua as duplas de garrafas com 

cordões fazendo um trajeto que você deve percorrer correndo, e onde estiver as garrafas, saltar. As 

5 garrafas devem ficar em zigue e zague e você deve ir de uma a outra somente com um passo, 

trabalhando sua agilidade.  Realize seu circuito de 20 a 30 minutos.  

 

⧫  ⧫  ⧫  ⧫           ⧫   ⧫            ⧫ 

                                                                                                                                                          

⧫  ⧫   ⧫  ⧫    ⧫  ⧫ 

 

LEGENDA: 

 

⧫ - Garrafa de água ou 500ml     

⧫ - Garrafa 2 litros   

 - Cordão 

 

 



  

 

 

ATIVIDADE 3 - Você já ouviu falar em Valores Humanos? Os valores humanos podem ser definidos 

como os princípios morais e éticos que conduzem a vida de uma pessoa. Eles fazem parte da formação 

de sua consciência e da maneira como vive e se relaciona na sociedade. 

Os valores humanos funcionam como normas de conduta que podem determinar decisões 

importantes e garantir que a convivência entre as pessoas seja pacífica, honesta e justa. São os valores 

cultivados por uma pessoa que vão basear suas decisões e demonstrar ao mundo quais os princípios 

que regem sua vida. 

Assim, os valores humanos estão sempre sendo expressos em nossas condutas e comportamentos, 

mesmo que às vezes sem saber. Quando praticamos a ginástica de condicionamento também 

praticamos os valores humanos. Respeito, honestidade, empatia, vida saudável, disciplina, dedicação, 

calma,  solidariedade, coragem são exemplos de valores humanos.  

Cite dois valores humanos que você conhece e que são importantes na sua vida.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SUGESTÃO BRINCANTE - Convide alguém da sua casa ou que 

nesses tempos de pandemia visite a sua casa a praticar o 

circuito ginástico que você montou e explique por que os 

exercícios são importantes para saúde, principalmente em 

tempos de pandemia.  

 

 


