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Plano de aula

Plano de aula: Exercício físico e saúde

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Darlan Santos .

Habilidades BNCC

(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,

identi�cando seus tipos (força, velocidade, resistência, �exibilidade) e as sensações corporais

provocadas pela sua prática.

(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a

participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.

Objetos de conhecimento

Ginástica de condicionamento físico.

Objetivos de aprendizado

Reconhecer as capacidades físicas associadas à promoção da saúde, força e resistência

muscular, �exibilidade e resistência aeróbia.

Analisar a relação entre o exercício físico e as capacidades relacionadas à saúde.

Experimentar determinados exercícios físicos para a promoção da saúde, compreendendo os

seus benefícios para a qualidade de vida nas atividades da vida diária.

Identi�car as capacidades físicas solicitadas nos exercícios físicos.

Experimentar e reconhecer as diferentes sensações provocadas pelos exercícios.

Promover a participação de todos na prática de exercícios físicos (voltados para a saúde), por

meio de uma construção coletiva.

Competências gerais

1. Conhecimento

3. Repertório cultural

8. Autoconhecimento e autocuidado
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9. Empatia e cooperação

10 Responsabilidade e cidadania

Passo a passo

Materiais sugeridos

Cones.

Arcos.

Cordas.

Pesos ou algo pesado para servir de “halter”.

Caderno.

Caneta.

Corda

Trena ou algo que sirva para medir.

Cronômetro.

Considere que essa é uma sugestão. Utilize outros materiais disponíveis na sua escola, ou proponha

materiais alternativos para as experiências dos estudantes.

Sugerimos ler a reportagem da Nova Escola sobre a experiência de um professor de Educação Física

improvisando equipamentos de ginástica na escola.

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/3477/malhacao-na-escola-com-conhecimento.

Acesso em: 07 dez. 2021.

Conversa inicial

Em roda, converse com os estudantes sobre o conceito de saúde, reforce que hoje este conceito é

ampliado e inclui não só questões biológicas, mas também psicológicas, sociais, mentais e

intelectuais. Uma questão importante também se refere ao acesso que as pessoas têm à informação

e à prática de exercícios físicos. Questione-os a respeito de quais práticas eles fazem fora da escola

que acreditam estar associadas à saúde.

Possibilite-lhes verbalizar as suas opiniões para que se veri�que os conceitos que eles têm acerca da

saúde. Observe se será necessária a utilização de outros recursos que possam incluir a todos nos

diálogos, como textos escritos, vídeos ou imagens.

https://novaescola.org.br/conteudo/3477/malhacao-na-escola-com-conhecimento


Conduza a discussão no sentido de que os estudantes percebam que as variáveis da saúde são

multidimensionais. Neste plano, iremos desenvolver aprendizagens sobre a relação entre exercícios

físicos e saúde, ou seja, como melhorar a aptidão física para a saúde por meio de exercícios físicos.

Retome o conceito de capacidades físicas, que são atributos dos nossos movimentos que podem ser

aprimoradas com a prática. Comente que três delas estão diretamente relacionados à saúde: a

resistência aeróbia, a �exibilidade e a força muscular.

Como sugestão, pode-se criar um quadro (ou utilizar o exemplo a seguir) individual e pedir que, ao

longo da aula, os estudantes anotem as características de cada capacidade física, quais sentimentos

elas provocam e quando são solicitadas na vida real. Pode-se também sugerir que eles criem um

caderno diário com as capacidades físicas que ocorrem no cotidiano, bem como as sensações que

são geradas. Lembre-se de explorar todas as formas de comunicação, em especial para os

estudantes que têm alguma di�culdade de compreensão.

Nome: Maria Características Sensações Atividade da vida real

Força Levantar peso. Dor muscular,

rigidez, grande

esforço.

Levar sacolas de compras.

Flexibilidade

Resistência

Divida a turma em grupos de quatro a cinco estudantes para a preparação para a atividade.

Atividade

Atividade 1: Cabo de guerra

Utilize os grupos já existentes e faça diversas estações de cabo de guerra. A atividade consiste em

dois grupos disputando por meio do puxar corda, lembrando que esta atividade requer a capacidade

física de força muscular. De acordo com a característica da turma, pode-se também utilizar

exercícios individuais especí�cos para determinadas regiões corporais, como, por exemplo, a �exão de

braços, o agachamento ou a barra.

Após a atividade, peça para os estudantes preencherem o quadro proposto na Conversa inicial.

Atividade 2: Erguer e transportar

Cada estudante pega sua mochila e ergue acima da cabeça, com os braços totalmente estendidos,

após fazer uma caminhada de 6 minutos (seja pela quadra, pelo pátio ou pelo espaço que tiver na

escola) sem abaixar o braço.



Ao �nal da atividade, estimule os estudantes a preencherem o quadro de registro.

Atividade 3: Corrida ou caminhada contínua

Escolha um percurso junto com os estudantes e peça-lhes para andar ou correr continuamente

durante 12 minutos. Não estipule a intensidade. Comente que não é uma competição, mas sim uma

observação da capacidade física no seu corpo.

Novamente solicite que os estudantes preencham o quadro.

Atividade 4: Alongando o corpo

Proponha situações que envolvam a capacidade física de �exibilidade, como, por exemplo: tentar

amarrar o cadarço do tênis sentado e �exionando o mínimo possível os joelhos; juntar as duas mãos

atrás das costas; alongar os braços, o pescoço, os ombros, entre outros.  

Após, lembre-se de estimular o preenchimento do quadro.

Para todas as atividades propostas devem ser feitas adaptações de acordo com as características

dos estudantes.

Momento da re�exao

Conduza os estudantes ao quadro de registro e questione-os:

���Gostaram das atividades?

���O que sentiram?

���Conseguiram perceber a diferença entre os estímulos das atividades?

���O que sentiram de diferente entre as atividades?

���Quais sentimentos foram gerados?

���Perceberam cada capacidade física?

���Quais sensações cada capacidade física gerou?

���Onde essas capacidades físicas são utilizadas no cotidiano? É importante desenvolvê-las?

���Por que elas estariam relacionadas com a saúde? Ou seja, se essas capacidades físicas fossem

pouco desenvolvidas, quais seriam os prejuízos para nossa saúde?

Observe a necessidade de utilização de outros recursos além da conversa para incluir todos os

estudantes nas re�exões. Pode-se retomar o que �zeram por meio de demonstrações, imagens ou

textos escritos. Comente que é natural as diferenças de capacidades físicas, que são in�uenciadas

por inúmeros fatores, entre eles a prática regular de exercícios. Cada um de nós pode aprimorar as

capacidades físicas independente do nosso estado atual. Reforce com os estudantes que o exercício

físico é para todos, independente de alguma de�ciência ou não, pois os exercícios devem ser

adaptados à necessidade de cada um.



Sistematizacao do conhecimento

Utilize o quadro de registro para organizar e sistematizar o que foi realizado durante a aula, fazendo

com que eles re�itam sobre as individualidades e a subjetividade.

Comente que os exercícios causam diferentes sensações, de acordo com cada capacidade física.

Reforce com os estudantes quais sentimentos e sensações foram gerados e vivenciados durante a

aula e reforce a individualidade, fazendo uma relação entre as sensações e o nível de aptidão física e

a  capacidade física de cada um.

Reforce os componentes da aptidão física vinculados à saúde identi�cando-os em cada atividade.  

Este momento é importante para evidenciar elementos das competências gerais, como

autoconhecimento, reconhecimento das sensações e emoções próprias e dos colegas, empatia,

colaboração, trabalho coletivo, investigação, análise e utilização do conhecimento.

Registro e avaliacao

Utilize o quadro preenchido como registro dos estudantes.  Observe a necessidade de dividi-los em

duplas para alguns  ditarem as sensações enquanto outros anotam. Peça aos estudantes para, a partir

deste quadro, elaborar um folder explicativo sobre como as capacidades físicas se manifestam em

situações do seu dia a dia. Solicite àqueles que têm di�culdade de registro para fazer um áudio

explicativo.  Este trabalho poderá ser realizado em grupo e servirá como atividade avaliativa.

Após a entrega da atividade avaliativa, faça uma análise da produção dos estudantes e dê um retorno

sobre o que conseguiram compreender acerca das capacidades físicas e como esse conhecimento foi

organizado e registrado no quadro de registro.

Barreiras

Barreiras

Excluir os estudantes da vivência ao invés de adaptá-las às capacidades de cada um.

Propor que os estudantes utilizem habilidades e capacidades físicas especializadas que não

dominam.

Não adaptar os espaços para os estudantes experimentarem as atividades propostas, em

especial aqueles com alguma de�ciência.

Sugestões para eliminar ou reduzir as barreiras

Possibilitar que os estudantes vivenciem as diferentes capacidades físicas durante as práticas.

Incentivar os estudantes a utilizar os movimentos que lhes são possíveis.

Fazer adaptações nas regras dos jogos e brincadeiras e nos espaços para incluir todos nas

atividades.

Desdobramentos



Como opções para o desdobramento das próximas aulas, sugerimos:

Experimentar diferentes formas de práticas de exercícios que evidenciem as capacidades

físicas relacionadas à saúde.

Analisar as habilidades motoras e as estruturas corporais requisitadas durante os exercícios

físicos e, coletivamente, estudar meios de torná-las acessíveis a todos.

Pesquisar e organizar coletivamente práticas de exercícios físicos que viabilizem a participação

de todos, objetivando a promoção da saúde.

Veri�car locais disponíveis na comunidade para a prática de atividade física relacionadas com

a saúde.

Realizar um circuito de exercícios para que os estudantes consigam identi�car qual

capacidade física está sendo utilizada e avaliar.

Utilizar as capacidades físicas trabalhadas, associando-as aos temas contemporâneos

transversais nas macroáreas de cidadania e civismo, multiculturalismo e saúde, e buscando

estabelecer relações com questões da vida real dos estudantes.

 Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação

de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.

Ensino remoto

Para a Conversa inicial proceda da mesma maneira como proposta neste plano. Dialogue com os

estudantes sobre o conceito de saúde e capacidades físicas relacionadas com a saúde. Os estudantes

podem criar o quadro sugerido para o registro �nal.

Observe com eles as possibilidades que têm no seu ambiente de realizar as atividades práticas. As

atividades propostas de força muscular e �exibilidade podem ser mantidas, com exceção do cabo de

guerra.  A proposta da experiência de resistência aeróbia irá depender da disponibilidade de

circulação em espaços mais amplos por parte dos estudantes. Neste caso, aqueles que conseguirem

realizar a prática podem compartilhar a sua experiência com os colegas.  Aqueles que não

conseguiram, podem realizar a prática em um outro momento e comparar as suas sensações com as

compartilhadas pelos colegas.

À medida que realizarem as tarefas devem preencher o quadro.

Para as re�exões e Sistematização, utilize os mesmos  procedimentos sugeridos na aula.

Proponha aos estudantes que identi�quem em outros momentos do seu dia a dia a presença das

capacidades físicas experimentadas na aula. Eles podem registrar esses momentos conforme ocorrem

nas suas tarefas diárias ou no seu cotidiano e apresentar esse registro em uma aula subsequente,

comparando-o com o dos colegas. Observe com os estudantes as atividades que realizam no dia a dia

que requerem as capacidades físicas relacionadas à saúde. Se isso não ocorrer, questione-os sobre

como poderiam incluir no seu dia a dia atividades para desenvolver essas capacidades físicas.
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