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                       Resumo 

 

A cultura corporal relacionada a saúde na disciplina de 

Educação física é um tema na Educação de Jovens e 

Adultos, uma modalidade de ensino para aqueles que 

foram excluídos do ensino regular. A partir daí surge 

nosso problema de pesquisa: Como abordar com os 

alunos a problemática da saúde nas aulas de Educação 

Física a partir da realidade das condições de ensino do 

EJA? A partir destas constatações estabeleceu-se como 

objetivo conscientizar os alunos do CEEBJA-Londrina 

sobre a prática correta de atividade/exercício físico no 

seu cotidiano para manutenção da saúde. Justifica-se na 

sua relação com a instrumentalização dos alunos para 

interpretar o mundo a sua volta e se desenvolver 

intelectualmente e fisicamente para praticar atividades 

físicas, voltadas à qualidade de vida e saúde, em diversos 

locais. Para isto, serão oferecidas estratégias 

diversificadas aos alunos, com aulas teóricas, leitura de 

textos e atividades práticas internas e externas à escola, 

para conscientizá-los sobre a importância da atividade 

física para a manutenção da saúde e do bem estar.  

Palavras-chave. Educação de Jovens e Adultos; Educação Física; 

Cultura Corporal; Saúde. 

Formato do Material Didático  Unidade didática 

Público Alvo Alunos do Ensino Médio coletivo  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. APRESENTAÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade educacional de grande 

relevância, pois representa uma alternativa para aqueles sujeitos que por diversos motivos 

foram excluídos da escola regular.  

Os alunos que ingressam na EJA têm o foco na conclusão dos estudos para o 

mercado de trabalho, ou seja, o objetivo principal é o certificado para crescer na vida 

profissional. Além de chegarem a escola cansados pela jornada de trabalho exaustiva, se 

deparam com a heterogeneidade da sala de aula, que é composta por alunos de 18 anos até 

idosos com mais de 80 anos. Com isto, a cultura corporal relacionada a saúde por meio da 

disciplina de educação física não faz parte dos seus planos.  

Essa modalidade de ensino se orienta a partir dos preceitos da LDB 9394/96, da 

Resolução CNE/CEB Nº 01/2000 e do Parecer CNE/CEB Nº 11/2000 (BRASIL, 2002). Na 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 

tratada de forma específica, na seção V, constando de seus artigos 37 e 38 onde afirmam: 

Art.37 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. Art. 38 – Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 

supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  

Além disto, as Diretrizes Curriculares da EJA do Paraná preveem o atendimento de 

jovens, adultos, idosos, povos das florestas, ribeirinhos, indígenas, populações do campo, 

entre outros, que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade à escolarização por 

fatores, normalmente, alheios a sua vontade (PARANÀ, 2006). 

Neste sentido, os alunos do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos de Londrina (CEEBJA – Londrina) na sua grande maioria são trabalhadores que 

retornaram à escola buscando concluir seus estudos para o campo do trabalho, chegando à 

sala de aula após um dia exaustivo de trabalho.  

Esses jovens e adultos encontram-se na maioria das vezes a margem do processo 

educacional formal, pois não se mantiveram na escola tendo que se submeter ao mercado de 

trabalho. É necessário se conscientizar de que estão privados dos conhecimentos científicos 

que a escolarização deveria garantir. Para suprir esta lacuna a EJA é uma modalidade de 

ensino que valoriza o sujeito favorecendo a inclusão social, trazendo de volta à escola, jovens 

e adultos que por diversas dificuldades não permaneceram no ensino regular.  



Ao ser incluído na EJA, um dos objetivos da disciplina de Educação Física é 

proporcionar ao educando conhecimentos na área de estudo da cultura humana, ou 

seja, que estuda e atua sobre o conjunto de práticas ligadas ao corpo e ao 

movimento, descobrir motivos e sentidos nas práticas corporais que favoreçam o 

desenvolvimento de atitudes positivas, construir e usufruir de instrumentos para 

promover a saúde, utilizar com criatividade o tempo de lazer, expressar afetos e 

sentimentos em diversos contextos de convivência em busca de uma melhoria da 

qualidade de vida. (ALIOT, 2007, p. 11).  

É partindo dessa posição que estas Diretrizes apontam a Cultura Corporal como 

objeto de estudo e ensino da Educação Física, evidenciando a relação estreita entre a 

formação histórica do ser humano por meio do trabalho e as práticas corporais decorrentes. A 

ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre o acervo de formas e 

representações do mundo que o ser humano tem produzido, exteriorizadas pela expressão 

corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes. Essas expressões podem 

ser identificadas como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Neste sentido, é preciso levar em conta a heterogeneidade da sala de aula e pensar 

que se vivencia um mundo em transformação, com crescente avanço tecnológico e científico, 

no qual estes alunos devem ser levados a um domínio da capacidade de leitura e escrita, e 

também orientados para o enfrentamento da vida no âmbito pessoal e social. É importante que 

os conteúdos trabalhados abordem conhecimentos que permitam aos alunos uma formação de 

cidadão do mundo.  

Nessas circunstâncias, há ainda a ressaltar uma outra questão: temos no cotidiano da 

escola e nas discussões teóricas as lutas internas entre as várias concepções de 

Educação Física, e que tentam justificá-la a partir das mais variadas perspectivas. 

Cada uma dessas concepções parte de pressupostos teóricos que, em sua maioria, 

não extrapolam os limites da própria área, tratando-a de uma maneira idealizada 

(MELLO, 2009, p. 161). 

A autora ainda acrescenta que os grupos conservadores apontam para a 

incompetência profissional como fator de perda de espaço da disciplina na escola, justificando 

a educação física escolar pela sua importância para o desenvolvimento motor, para a saúde e 

para a formação de talentos esportivos. 

Além disto, segundo as Diretrizes Curriculares da EJA no Paraná, os educandos da 

EJA trazem consigo um legado cultural, conhecimentos construídos a partir do senso comum 

e um saber popular, não-científico, formado  no cotidiano de suas relações com o outro e com 

o meio. Portanto, o trabalho dos educadores desta modalidade de ensino é buscar de modo 

contínuo o conhecimento que dialogue com o singular e o universal, o mediato e o imediato, 



de forma dinâmica e histórica (PARANÁ, 2006). 

A partir destas constatações, meu objetivo com este projeto é oferecer aos alunos um 

ensino ativo, ou seja, um ensino onde o aluno participe efetivamente para compreender 

melhor os conteúdos básicos sobre a temática Cultura Corporal e saúde, para que os alunos 

sejam capacitados a interpretar o mundo a sua volta, para que, dessa forma, possam se 

desenvolver intelectualmente com qualidade de vida e saúde praticar atividades físicas em 

locais como trabalho e praças públicas.   

Diante dessas explanações, vejo a necessidade de que estratégias diversificadas 

sejam oferecidas aos alunos para motivá-los a participar das aulas teóricas de Educação Física 

na modalidade EJA para conscientizá-los sobre a importância da atividade física para a 

manutenção da saúde e do bem estar. 

Neste sentido optou-se por utilizar a concepção de educação física presente nas 

Diretrizes Curriculares que prevê que a atuação do professor efetiva-se na quadra, em outros 

lugares do ambiente escolar se comprometendo com o projeto de escolarização a favor da 

formação humana. Esses pressupostos se expressam no trato com os conteúdos específicos, 

tendo como objetivo formar a atitude crítica perante a Cultura Corporal, exigindo domínio do 

conhecimento e a possibilidade de sua construção a partir da escola (PARANÁ, 2008).Sendo 

assim: 

A prática pedagógica deve ir além da preocupação com a aptidão física, a 

aprendizagem motora, a performance esportiva. Portanto, trabalhar a cultura 

corporal dentro desta perspectiva se dá através da conscientização dos alunos de que 

a prática da educação física é um fator que contribui para a manutenção da saúde 

(PARANA, 2008, P. 16).  

Portanto, as aulas de Educação Física no CEEBJA Londrina devem ser trabalhadas 

através das aulas teóricas para que ao final do curso os alunos possam reconhecer a diferença 

entre atividade física e exercícios físicos, uma vez que naturalmente já realizamos atividades 

físicas no cotidiano, como por exemplo, andar, subir e descer do ônibus, atividades 

domésticas, entre outras. Ao passo que os exercícios físicos exigem um conhecimento mais 

elaborado para sua execução. 

 



2. PRODUÇÃO DIDÁTICO PEDÁGOGICA  

2.1 OBJETO DE ESTUDO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Discuss%C3%A3o_Conversa.jpg?usel

ang=pt-br 

 

Todas as disciplinas escolares apresentam um objeto de estudo. Como exemplo 

citamos o objeto de estudo da Biologia é o estudo da vida, a disciplina de Geografia é o 

espaço geográfico, o da Matemática, padrões e ordens, etc. 

 

VOCÊ ACHA QUE A EDUCAÇÃO FÍSICA TEM UM OBJETO DE 

ESTUDO? QUAL É? 

 

A cultura corporal é objeto de estudo e ensino da Educação Física, evidenciando a 

relação estreita entre a formação do ser humano por meio do trabalho e as práticas corporais.  

É uma denominação dada ao amplo e riquíssimo campo da cultura que abrange a produção de 

práticas expressivo comunicativas, essencialmente subjetivas, externalizadas pela expressão 

corporal. 

A ação pedagógica da Educação Física deve estimular a reflexão sobre o acervo de 

 

 
QUAL É OBJETO DE ESTUDO DA  

 
EDUCAÇÃO FÍSICA? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Discussão_Conversa.jpg?uselang=pt-br
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Discussão_Conversa.jpg?uselang=pt-br


formas e representações do mundo que o ser humano tem produzido, exteriorizadas pela 

expressão corporal em jogos e brincadeiras, danças, lutas, ginásticas e esportes. 

Assim, a Educação Física na atualidade expressa, de alguma forma o relacionamento 

que dos seres humanos na sociedade capitalista. As mudanças do seu conteúdo e da forma de 

aplicá-los, e suas disposições legais no ambiente escolar obedecem as transformações da 

organização social. 

 

2.2 CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

A gênese do objeto de estudo da Educação Física, ou seja, a cultura corporal se 

relaciona com a vida na sociedade, desenvolvendo-se, primeiramente, nas relações do Homem 

com a natureza, do homem com o próprio homem. Pelas relações com a produção de bens e 

pelas relações de troca. Ou ainda para garantir sua sobrevivência durante a guerra, 

reprodução,  povoamento do planeta, na convivência na sociedade, para se manter ativo, para 

se divertir. 

Neste sentido, os conteúdos da Educação Física assim como todas as outras 

disciplinas da grade curricular têm sua regulamentação pelas Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no qual nos apresenta cinco 

conteúdos estruturantes que são eles; 

 Esporte: que são subdivididos em coletivos, individuais.  

 Jogos e brincadeiras: que são subdivididos em jogos e brincadeiras.  

No que diz respeito as brincadeiras elas de classificam em:  jogos e brincadeiras 

 

 
VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS 

CONTEÚDOS DA  
EDUCAÇÃO FÍSICA? 



populares, brincadeiras e cantigas de roda. 

No que diz respeito aos jogos eles se classificam em: tabuleiro,  dramáticos,  

cooperativos.  

 Dança: que são subdivididos em danças folclóricas, danças de salão, dança de 

rua, danças criativas, danças circulares. 

 Ginástica: que são subdivididas em ginástica artística/olímpica, ginástica 

rítmica, ginástica de condicionamento físico, ginástica circense, ginástica geral. 

 Lutas: que são subdivididas em lutas de aproximação, lutas que mantêm a 

distância, lutas com instrumento mediador, capoeira. 

 

PUXA!! QUANTA COISA  

 

Ainda temos mais, para romper com a maneira tradicional como os conteúdos têm 

sido tratados na Educação Física, é necessário integrar e interligar as práticas corporais de 

forma mais reflexiva e contextualizada, o que é possível por meio dos Elementos 

Articuladores. Os quais nos são apresentados como, Cultura Corporal: Corpo, Ludicidade, 

mundo do trabalho, desportivização, técnica e tática, lazer, diversidade e mídia.  

 

 

 

 

 

 

 

Acredito que não! Todas têm sua importância, e serão abordadas durante a conclusão 

da disciplina. Porém, vamos nos ater neste momento aos Educação Física, enfatizando a 

temática CULTURA CORPORAL E SAÚDE, uma vez que os alunos são adultos e poderão 

utilizar os conhecimentos no seu dia-a-dia.  

 

Se faz necessários alguma definições sobre saúde. 

 

 Saúde é algo muito complexo, mas ao final de nossas aulas teremos que formar 

nossa compreensão sobre o que é SAÚDE. Mas primeiro vamos ver o que alguns autores nos 

dizem sobre isto. 

 
VOCÊ ACHA QUE DENTRE ESTAS 

TEM ALGUMA MAIS 

IMPORTANTE? 



 

2.3 ABORDAGEM TEÓRICA CONCEITO DE SAÚDE 

 

O conceito de saúde será estudado a partir de diferentes autores.  Primeiramente 

estudaremos o conceito de saúde abordado pela Organização Mundial da Saúde. “A saúde é 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade”. (OMS, 1946, p.1). Esta definição vem sofrendo várias críticas 

por diferentes autores, mas o mesmo documento indica, na sequência o seguinte: “Gozar do 

melhor estado de saúde que é possdeivel atingir constitui um dos direitos fundamentais de 

todo o ser humano” (Idem, Ibidem, p.1). Em outro documento mais recente, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: temas transversais meio ambiente e saúde se entende “que a saúde 

se expressa no espaço e tempo de uma vida, pelos meios que cada ser humano dispõe para 

criar seu próprio trajeto em direção ao bem-estar físico, mental e social” (BRASIL, 2000, 

apud COOPER; SAYD, 2006,  p.189). 

Realmente, concordamos que o ser humano para ser considerado saudável é preciso 

abordar estes três aspectos, porém observaremos que outros autores agregaram comentários 

que enriquecem o conceito de saúde. 

Resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar desigualdades nos níveis de 

vida (FLEURY, 1992, apud,  BAGRICHEVISK; ESTEVAN; PALMA 2006,  p. 

36). 

Observa-se na fala do autor que o conceito de saúde é mais abrangente, pois discute 

as condições do ser humano para se obter a saúde. 

A saúde designa um processo de adaptação. Não é o resultado de instinto, mas uma 

reação autônoma, embora culturalmente moldada, diante da realidade socialmente 

criada. Ela designa a habilidade de adaptar-se aos ambientes mutáveis, ao 

crescimento e ao envelhecimento, à cura quando enfermo, ao sofrimento e à 

expectativa pacífica da morte. A saúde abrange o futuro também e, portanto, inclui a 

angústia assim como os recursos internos para conviver com ela (NOGUEIRA, 

2003, apud, BAGRICHEVISK; ESTEVAN; PALMA 2006,  p. 36). 

 

O autor também  abrange na sua definição aborda as condições necessária para se ter 

saúde., porém vai mais além, quando inclui aspectos internos, e suas adaptações..   



A saúde é a liberdade de dar ao corpo [...] de comer quando tem fome, de fazê-lo 

dormir quando tem sono, de dar-lhe açúcar quando baixa a glicemia. Não é anormal 

estar cansado ou com sono, não é anormal ter uma gripe [...]. Pode até ser normal ter 

algumas enfermidades. O que não é normal é não poder cuidar dessa enfermidade, 

não poder ir para a cama, deixar-se levar pela enfermidade (DEJOURS, 1986, p. 11). 

Uma coisa é certa, sempre que vamos ao médico e apresentamos algum problema 

seja ele dores nas costas, pressão alta, obesidade, alteração glicêmica, colesterol alto o médico 

logo prescreve remédios quando necessário, mas a ATIVIDADE FÍSICA sempre é 

aconselhada, seja quando estamos com alguma alteração no nosso estado de saúde ou por 

motivo de prevenção para que isto não ocorra.  

 

2.4 ATIVIDADE FÍSICA X EXERCÍCIO FÍSICO X APTIDÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

A Atividade Física é definida como qualquer movimento corporal, produzido pelos 

músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior que os níveis de repouso 

(CASPERSEN et al; apud GUEDES, 1995).  

Assim a quantidade de energia necessária à realização de determinado movimento 

corporal deverá traduzir o nível de prática da atividade física exigido por esse mesmo 

movimento. 

Para verificar esse gasto energético utilizamos como indicador a frequência cardíaca. 

 

O QUE É FREQUENCIA CARDÍACA?  

 

Frequência cardíaca é o número de batimentos que o coração realiza por minuto.  

Que tal nesse momento aferir (averiguar medidas) a frequência cardíaca em repouso. 

Segundo Guedes (1995) a quantidade de energia necessária à realização de uma 

 
ATIVIDADE FÍSICA É O MESMO 

QUE EXERCÍCIO FÍSICO? 

 



mesma tarefa motora varia de indivíduo para indivíduo. Além disto, o autor classifica o gasto 

energético das atividades físicas de nosso cotidiano em cinco categorias: 

 a demanda energética provenientes do tempo dedicado ao descanso e às 

necessidades vitais, como horas de sono, refeição, higiene, etc. 

 a demanda energética provocada pelas atividades no desempenho de uma 

ocupação profissional. 

 a demanda energética necessária à realização das tarefas domésticas 

 a demanda energética voltada a atender às atividades de lazer e de tempo livre 

 a demanda energética induzida pelo envolvimento em atividades esportivas e 

em programas de condicionamento físico. 

 

Exercício Físico apresenta alguns elementos em comum com a Atividade Física, 

mas não deve ser definido de forma idêntica, uma vez que no exercício físico levamos em 

conta a intensidade, a duração e a frequência dos movimentos e, além disso, eles são feitos 

visando algum progresso. 

Tanto a atividade física como o exercício físico podem levar o indivíduo a uma 

melhora da aptidão física, mas não devem ser considerados como sinônimos, pois o exercício 

físico é considerado uma subcategoria da atividade física. 

Sendo assim podemos definir o exercício físico como toda atividade física planejada, 

estruturada e repetitiva que tem como objetivo a melhoria e a manutenção de uma ou mais 

componentes da aptidão física (GUEDES, 1995).  

 

O QUE É APTIDÃO FÍSICA? 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1978) – Aptidão Física é a 

capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória. Desta forma poderíamos 

analisar de duas maneiras; 

1
a
 Aptidão física voltada à saúde – são os atributos biológicos que oferecem proteção 

ao aparecimento de distúrbios orgânicos provocados pelo estilo de vida sedentário. 

2
a
. Aptidão física voltada ao desempenho atlético – são os atributos biológicos mais 

eficientes utilizados nos esporte. Podemos dizer que para praticar um esporte é necessário 

estar com a saúde boa, e que no ambiente escolar as aulas de Educação Física através de 

exercícios físicos variados desenvolve  a área motora/recreativa das pessoas. 

Já em clubes, academias, instituições governamentais são aplicadas atividades 



organizadas com maior solicitação dos componentes da aptidão física mais voltados ao 

desempenho atlético: Força, resistência, flexibilidade, velocidade e agilidade.   

Também, de acordo com Fox; Bowers; Foss (1989) nas atividades de educação física 

e nos desportos a força muscular e a potência são aplicadas mais frequentemente através de 

uma amplitude de movimento.  Força muscular definida  como força ou tensão que um grupo 

de músculo pode exercer contra a resistência em um esforço máximo. Existem quatro tipos 

básicos de contração muscular que são isotônica, isométrica, excentrica e isocinética.  

Para darmos continuidade nos assunto se faz necessários algumas definições: 

Contração isotônica: aquela que produz o mesmo grau de tensão durante o encurtamento ao 

superar uma resistência constante. 

Contração isométrica: O terno isométrico significa comprimento. Podemos dizer 

que um músculo que contrai isométricamente é aquele que desenvolve tensão, mas sem haver 

qualquer mudança em seu comprimento externo. 

Contração excêntrica: refere-se ao alongamento de um músculo durante a 

contração. Essas contrações são utilizadas para resistir à gravidade, como, por exemplo ao 

descer um morro ou escadas. 

Contração isocinéticas: a tensão desenvolvida pelo músculo ao encurtar-se com 

velocidade, podemos usar como exemplo é a braçada no nado livre.Potência: Realização de 

trabalho enunciado por unidade de tempo. 

Flexibilidade: Pode ser definida como estática e dinâmica. A estática é a amplitude 

de movimento ao redor de uma articulação ja a dinâmica e a oposição ou resistência de uma 

articulação ao movimento. A flexibilidade é importante na realização de certas tarefas, a 

saúde geral e a aptidão física. Os exercícios de flexibilidade vêm sendo prescritos com 

sucesso para alívio da dismenorreia, da tensão neuromuscular generalizadas e das lombalgias. 

Já aos atletas a flexibilidade.  

Endurance (resistência) muscular: Definida por Fox; Bowers; Foss (1989) como 

sendo “ aptidão ou capacidade de um grupo muscular para realizar contrações repetidas”.  

Assim como na força existem quatro tipos de endurance que são: muscular local, 

dinâmica, com carga relativa e baixa. 

Endurance muscular local – aptidão ou capacidade de um grupo muscular para 

realizar contrações repetidas (quer isotônica, isocinéticas, excêntricas) contra uma carga, ou 

para manter (sustentar) uma contração (isométrica) por um período de tempo prolongado. 

Endurance dinâmica – podem ser do tipo carga absoluta ou fixa, como por exemplo:  

Um grupo de indivíduos num teste onde deverão levantar uma quantidade comum de peso, 



com uma cadência preterminada, até sofrerem fadiga e não poderem mais manter esse ritmo, 

ao passo que na endurance relativa esses indivíduos deverão realizar um percentual fixo de 

sua força máxima. 

Endurance baixa – leva ao músculo o cansaço rapidamente. 

Fox; Bowers; Foss (1989) ainda acrescentam que a endurance muscular local pode 

ser aumentada através de programas de treinamento, cuja resistência é representada por pesos.   

Para Daiuto (1983) agilidade é definida como a habilidade de mudar a posição do 

corpo no ar, e o equilibrio, que permite controlar o corpo. Podemos simplificar como leveza, 

desembaraço e rapidez. 

Como vimos muitas habilidades nos são necessárias para melhorar a aptidão física, 

que devem ser feitas com muita responsabilidade. 

Habilidades estas, que usamos em todos os momentos. Seja para fazer grandes feitos 

dentro do desporto, como simples movimentos em nossa vida diária, como caminhar; desviar 

de obstáculos, como árvores, postes etc.  

                                 

VER IMAGENS DE ESPORTE/BASQUETEBOL EM:  

    https://blogdolelo.wordpress.com/ 

 

VER IMAGEM DE PESSOAS IDOSAS CAMINHANDO EM: 

http://mundodaedfisica.blogspot.com.br/2011/04/basquetebol-historia-e-regras.html 

                                     

VAMOS REFLETIR? 

Será que necessitamos estar com roupas e tênis que nos são apresentados pela mídia 

para realizarmos estes exercícios? 

Você acha que somente a atividade física/exercício físico são suficientes para se 

obter saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade em grupo 

 

 1) Observe os  exercícios de alongamentos nas imagens apresentadas pela 

professora. Reproduza os movimentos observados. 

 2) O seu grupo deverá criar novos exercícios de alongamentos e em seguida 

apresentar para os outros grupos, que deverão realizar os movimentos propostos. 

 3) Os grupos deverão confeccionar cartazes, apresentando imagens com os 

exercícios selecionados e a explicação dos mesmos. Estes cartazes serão expostos 

na escola. 

 4)Para fixação e complementação desta atividade realizaremos uma visita a 

Academia da UEL. 

https://blogdolelo.wordpress.com/
http://mundodaedfisica.blogspot.com.br/2011/04/basquetebol-historia-e-regras.html


2.5 CONDIÇÕES PARA SE OBTER SAÚDE 

 

Voltemos a falar sobre saúde. Segundo a OMS SAÚDE é um bem estar físico, 

mental e social e não a simples ausência de doença ou enfermidade. 

Refletindo sobre a definição de saúde abaixo, podemos verificar que para se obter 

saúde são necessárias muitas coisas para que o ser humano possa chegar a tão sonhada saúde.     

Resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e 

acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar desigualdades nos níveis de 

vida (FLEURY, 1992, p. 170, apud BAGRICHEVISK; ESTEVAN; PALMA 2006,  

p. 36). 

 

Vamos iniciar falando sobre trabalho. Segundo Marx (1988, apud Mello 2014, p 59): 

O processo de trabalho (...) é a atividade orientada a um fim para produzir valores de 

uso, apropriação do natural para satisfazer necessidades humanas, condição 

universal do metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna da 

vida humana e, portanto, independente de qualquer forma desta vida, sendo antes 

igualmente comum a todas suas formas sociais. 

Para Mello (2014), do ser biológico para o ser social é o momento predominante 

deste salto, o trabalho, uma categoria que contém todas as características dos atos humanos. 

Essa categoria juntamente com outras, como a linguagem, a sociabilidade e a divisão do 

trabalho, forma um complexo que é o ser social.  

O trabalho constitui a essência de tudo que é novo no ser social. São apenas os 

homens que se diferenciam da natureza pelo trabalho, através dele colocar finalidades em suas 

ações. Em virtude disto, Max (1988, apud Mello, 2009, p. 62) afirma: 

Os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 

circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 

ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime 

como um pesadelo o cérebro dos vivos. 

Na sociedade capitalista na qual estamos inseridos, cada vez mais necessitamos de 

coisas as quais as mídias nos oferecem de forma muito atrativas. Trabalhamos e continuamos 

trabalhando para alcançar um trabalho melhor, um carro mais novo, um celular moderno. 

Com isto, muitas vezes chegamos em casa e não conseguimos executar nossos trabalhos 

domésticos. Quando conseguimos enfim, realizar todos os nossos afazeres comprometemos 



nosso sono/descanso, e no dia seguinte, fazemos tudo de novo. 

 

 

 

 

Isso aconteceu a muito tempo atrás no dia 8 de março de 1857, operárias de uma 

fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma grande 

greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais 

como, redução na carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de 

trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as mulheres chegavam a receber até 

um terço do salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento 

digno dentro do ambiente de trabalho.  

A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas 

dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, 

num ato totalmente desumano. 

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou 

decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem as 

mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um 

decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas). 

Objetivo da Data: Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na 

maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o 

papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia 

terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas 

ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva 

de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda 

há para ser modificado nesta história. 

 Conquistas das Mulheres Brasileiras: Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 

1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. 

 
VOCÊ CONHECE A HISTÓRIA DE COMO 

SURGIU O DIA DA MULHER??? 

 



As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de 

votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo. 

E SITUAÇÃO DAS MULHERES NAS FÁBRICAS ATUALMENTE, QUAL É? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 METABOLISMO 

 

Todos os seres vivos necessitam de alimentação, pois precisamos de matéria prima 

para produzir energia para nos manter vivos e realizar atividades físicas. Esta energia provém 

dos alimentos que nos fornece nutrientes necessários para o funcionamento do corpo quanto a 

energia necessária para que ele trabalhe. 

A partir de agora abordaremos a questão dos nutrientes necessários para a produção de energia de 

acordo com Fox; Bowers; Foss (1991). 

Metabolismo: conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do organismo com 

a função de produzir ou de mudar as moléculas do nosso corpo. O metabolismo se apresenta 

no estado anabólico ou catabólico, ou seja, formação e transformação de substâncias. 

Os nutrientes presentes em nossa dieta são diversos, cada um com uma função 

específica e essencial. Basicamente, eles podem ser classificados em nutrientes que fornecem 

energia, os macronutrientes (carboidratos, proteínas e  lipídeos) e nutrientes que não fornecem 

energia, os micronutrientes (vitaminas e minerais).  

Carboidratos: átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio se juntam para formar uma 

molécula de carboidrato (açúcar). São compostos encontrados em abundância na natureza e 

correspondem de 50 a 70% da dieta humana. Podem ser classificados em monossacarídeos 

(uma unidade de carboidrato), oligossacarídeos (de 2 a 10 monossacarídeos) e polissacarídeos 

(mais de 10 monossacarídeos) (SILVA, 2007). Os cereais, os tubérculos e as raízes são 

Após a leitura da história de como surgiu a comemoração do dia 8 de março dia este que ficou conhecido 

como o dia da mulher, podemos refletir:  

1. Quais eram as condições de trabalho que estas  mulheres enfrentavam? 

2. Nas condições de trabalho que destas mulheres, será que elas tinham uma vida saudável? 

3. E hoje, será que nosso trabalho proporciona condições, que favorecem vida saudável?  

4.  Para refletirmos sobre a situação das trabalhadoras chinesas das facções nos 

dias de hoje iremos assistir ao filme “CHINA IN BLUE”. 

 

 



alimentos que tem como fonte principal o carboidrato e que por isso são considerados a 

principal fonte de energia alimentar.  

Proteínas: são compostas por aminoácidos, que por sua vez são constituídos por um 

átomo central de carbono, um ácido de carboxílico, uma amina, um átomo de hidrogênio e 

uma cadeia lateral (responsável pela diferenciação entre os aminoácidos) (PHILIPPI, 2008). 

Podem ser classificados de acordo com a sua função biológica, como enzimas (quinases, 

desidrogenases), proteínas de estoque (mioglobina, ferritina), proteínas regulatórias (proteínas 

ligadas ao DNA, hormônios peptídicos), proteínas estruturais (colágeno, proteoglicanos), 

proteínas de proteção (imunoglobulinas), proteínas de transporte (hemoglobina, lipoproteínas) 

e proteínas contráteis (actina, tubulina).  Representam o principal componente estrutural e 

funcional de todas as células do organismo e podem ser encontrados em produtos de origem 

animal, leites de seus derivados. (SILVA, 2007). 

Lipídeos: a definição de lipídeos difere bastante de proteínas e carboidratos, pois não 

está baseada na estrutura físico-química e nem em sua função. Podem ser definidos de acordo 

com a sua solubilidade em três grupos principais, lipídeos simples (ácidos graxos), lipídeos 

compostos (fosfolipídios, lipoproteínas) e lipídeos variados (esteróis, como por exemplo, o 

colesterol). É a principal fonte de estoque de energia corporal e tem funções essenciais na 

manutenção da temperatura corporal, digestão, absorção e transporte de vitaminas e na síntese 

e regulação de hormônios. As gorduras são provenientes em geral de alimentos de alimentos 

de origem animal (carne, leites e ovos), quando industrializados são separados dos alimentos 

(banha, toucinho, manteiga e creme de leite, por exemplo). Já os óleos são provenientes 

principalmente de alimentos de origem vegetal, extraídos de sementes ou frutos de várias 

plantas e depois refinados para uso dietético. 

Vitaminas: são moléculas muito importantes porque regulam várias atividades no 

organismo. O corpo humano não produz vitaminas, por isso só conseguimos ingeri-las por 

meio dos alimentos. 

Sais minerais: são nutrientes encontrados na água, sal de cozinha, frutas, leite, frutos 

do mar e em muitos outros alimentos. Assim como as vitaminas, os sais minerais regulam o 

organismo. Eles são responsáveis pelo transporte de oxigênio e estão na estrutura dos ossos, 

dentes, sangue. 

Uma dieta saudável é importante para o equilíbrio do nosso organismo. Para isto, é 

preciso nos alimentar de maneira correta. A quantidade de cada nutriente deve seguir regras 

específicas. Em ralação a quantidade a Pirâmide alimentar nos dá uma idéia em relação a 

ingestão destes nutrientes ao longo do dia. 



 

 

VER IMAGEM DE PIRÂMEDE ALIMENTAR EM: 

Fonte: www.natue.com.br 

 

 

 

 

Após estas atividades vamos assistir ao documentário “Muito Além do Peso” que foi 

lançado em novembro de 2012 que discute por que 33% das crianças brasileiras pesam mais 

do que deveriam. As respostas envolvem a indústria, o governo, os pais, as escolas e a 

publicidade. Com histórias reais e alarmantes, o filme promove uma discussão sobre a 

obesidade infantil no Brasil e no mundo.  

Uma maneira de saber se você está com sobrepeso, ou obesidade é através do cálculo 

do Índice de Massa Corporal (IMC).  

 

IMC Diagnóstico 

menor que 18,5 baixo peso 

IMC Diagnóstico 

entre 18,5 e 24,9 intervalo normal 

entre 25 e 29,9 sobrepeso 

entre 30 e 34,9 obesidade classe I 

entre 35 e 39,9 obesidade classe II 

maior que 40 obesidade classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos colocar em prática e calcular o Índice de Massa Corporal (IMC). Para isto, vamos 

ter que medir a massa em Kg, e a altura de cada um de nós. 

VÁ PARA O APÊNDICE 2 DA UNIDADE DIDÁTICA . PREENCHA A FICHA DE 

ACOMPANHAMENTO ANTROPOMÉTRICO.  

 

 

http://www.natue.com.br/


 

2.7 OSSOS E MÚSCULOS 

 

VER IMAGEM DOS OSSOS EM: 

www.oesquema.com.br 

 

Ossos: tecido corporal que muda constantemente e que desempenha várias funções. 

O esqueleto é o conjunto de todos os ossos. O sistema musculoesquelético é formado pelo 

esqueleto, músculos, tendões, ligamentos e outros componentes das articulações. O esqueleto 

dá resistência e estabilidade ao corpo e é uma estrutura de apoio para que os músculos 

trabalhem e criem o movimento. Os ossos também servem de escudo para proteger os órgãos 

internos (CRUZ, 2010). 

O osso é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Uma forma sólida de tecido 

conjuntivo, altamente especializado que forma a maior parte do esqueleto e é o principal 

tecido de apoio do corpo. O tecido ósseo participa de um contínuo processo de 

remodelamento dinâmico, produzindo osso novo e degradando osso velho (CRUZ, 2010). 

O osso é formado por vários tecidos diferentes: tecido ósseo, cartilaginoso, 

conjuntivo, denso, epitelial, adiposo, nervoso e vários tecidos formadores de sangue. 

Quanto a irrigação do osso, temos os canais de Volkman (vasos sanguíneos maiores) 

e os canais de Havers (vasos sanguíneos menores). O tecido ósseo não apresenta vasos 

linfáticos, apenas o tecido periósteo tem drenagem linfática. 

No interior da matriz óssea existem espaços chamados lacunas que contem células 

ósseas chamadas osteófitos. Cada osteófito possui prolongamentos chamados canalículos, que 

se estendem a partir das lacunas e se unem aos canalículos das lacunas vizinhas, formando 

assim, uma rede de canalículos e lacunas em toda a massa de tecido mineralizado. 

O sistema esquelético é composto de ossos e cartilagens. 

Conceito de Ossos: Ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unidos-se aos 

outros, por intermédio das junturas ou articulações constituem o esqueleto. À uma forma 

especializada de tecido conjuntivo cuja a principal característica é a mineralização (cálcio) de 

sua matriz óssea (fibras colágenas e proteoglicanas) (CRUZ, 2010). 

Conceito de cartilagem: É uma forma elástica de tecido conectivo semi-rígico – 

forma partes do esqueleto nas quais ocorre movimento. A cartilagem não possui suprimento 

sanguíneo próprio, consequentemente, suas células obtém oxigênio e nutriente por difusão de 

longo alcance. 



Músculos: De acordo com Cruz (2010) os músculos são compostos por fibras que 

têm a propriedade de se contrair. Os músculos esqueléticos, que são os responsáveis pela 

postura e pelo movimento, estão ligados aos ossos e dispostos em grupos opostos em volta 

das articulações. É o caso dos músculos que dobram o cotovelo (bíceps), que são equilibrados 

pelos músculos que os estendem (tríceps). 

Funções do Sistema Esquelético: 

. Sustentação do organismo ( apoio para o corpo ) 

. Proteção de estruturas vitais (coração, pulmões, cérebro) 

. Base mecânica para o movimento 

. Armazenamento de sais (cálcio, por exemplo) 

. Hematopoiética ( suprimento contínuo de células sangüíneas novas) 

 

VER IMAGENS DE MÚSCULOS (PLANO FRONTAL) E OSSOS EM:  

 

www.ocorpohumano.com.br 

 

VER IMAGENS DE MÚSCULOS (PLANO DORSAL) EM:  

 

     Paraná (2006, p.146) 

 

QUANTOS OSSOS TEM O CORPO HUMANO?  

 

O corpo humano é composto de 206 ossos divididos em: ossos da cabeça (crânio e 

face), do pescoço, do ouvido, do tórax (costelas, vértebras, esterno), do abdômen (vértebras 

lombares, sacro, cóccix), dos membros inferiores (cintura pélvica, coxa, joelho, perna e pé) e 

dos membros superiores (cintura escapular, braço, antebraço e mão) (CRUZ, 2010). 

Cabeça 22, crânio 08, face 14. 

Pescoço 08 

Tórax 37, costelas 24, vértebras 12, esterno 1 

Abdômen 7, vértebras lombares 5, sacro 1, cóccix 1 

Membro Superior 32, cintura  escapular 2, braço 1, antebraço 2, mão 27 

 Membro Inferior 31 , cintura pélvica 1, coxa 1, joelho1, perna 2, pé 26 

Ossículos do ouvido médio 3 

 

http://www.ocorpohumano.com.br/


 

 

 

 

2.9. ESTRESSE 

 

O estresse é uma resposta complexa do organismo, que envolve reações físicas, 

psicológicas, mentais e hormonais devido ao enfrentamento de qualquer evento que seja visto 

como desafiante.  O estresse pode ser causador e ou agravador de uma série de doenças, que 

vão da asma, às doenças dermatológicas, passando pelas alérgicas e imunológicas. 

 

VOCÊ 

SABE QUAL A RELAÇÃO ENTRE O 

STRESSE E A ATIVIDADE FÍSICA? 

 

 

 

 

 

 

2.8 OS BENEFÍCIOS DO SONO 

 

O sono está relacionado com a manutenção e conservação de energia, 

amadurecimento do sistema nervoso central, fortalecimento do sistema imunológico, 

consolidação da memória e aprendizado, secreção e liberação de hormônios (hormônio do 

crescimento, insulina, entre outros), função termorreguladora, e tudo isso sem falar no poder 

de relaxamento e descanso da musculatura. 

Enquanto você dorme, o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina, e isso 

colabora para o controle do estresse. A perda de peso é outra questão também relacionada ao 

sono, pois quando dormimos são produzidas substância que causam saciedade. Ou seja, um 

sono adequado permite que o sistema fique mais bem regulado, diminuindo a vontade de 

Atividade 

1. Assistir ao vídeo do corpo humano. Para isto você deve acessar o seguinte Link: 

http://www.auladeanatomia.com/osteologia/generalidades.htm. 

2. Em seguida você deve montar um esqueleto com o esquema a seguir; 

3. Vamos montar um esqueleto. 

 

 
 

Atividade 

1. Assistir o vídeo Atividade física no combate ao estresse. 

2. Você passa por situações que podem contribuir  para o estresse? 
 

http://www.auladeanatomia.com/osteologia/generalidades.htm


atacar a geladeira no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 LAZER 

 

O Lazer, que vem do latim „licere‟ – ser lícito, ser permitido -, é normalmente 

definido como uma série de atividades que podemos praticar em nosso tempo livre, ou seja, 

naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais, e 

que lhe proporcionam prazer. Neste contexto ele tem a oportunidade de relaxar, descansar, se 

distrair, exercer alguma forma de recreação (CASTELLANI FILHO, 2007).  

 

 

 

 

 

 

Atividade 

1. Assistir  aos seguintes vídeos:  
Os benefícios do sono para uma vida saudável 

https://www.youtube.com/watch?v=zKrVADSumbU 

Sono tranquilo traz benefícios para a saúde 

https://www.youtube.com/watch?v=bIy2axyT5YA 

 

 
COM A SUA ROTINA DO DIA A DIA 

VOCÊ CONSEGUE DORMIR O TEMPO 

NECESSÁRIO?  

Dinâmica 

       Distribuir aos alunos uma folha em branco onde eles deverão colocar três coisas que eles gostam de 

fazer e três que não gostam. 

     Analisar os resultados e colocar em discussão se estão ou não fazendo as coisas que gostam.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKrVADSumbU
https://www.youtube.com/watch?v=bIy2axyT5YA


 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos saúde não é algo fácil definir, mas podemos dizer que é um conjunto de 

elementos associados ao suprimento das necessidades humanas. 

Nem sempre estes elementos dependem somente de nós, não basta dar o melhor de si 

para se alcançar a saúde, necessitamos sim de condições que nos proporcionem a saúde. 

Desde o nosso nascimento até a nossa velhice vivemos em sociedade, querendo ou 

não necessitamos uns dos outros. Nessa convivência encontramos uma diversidade de 

pensamentos e atitudes que muitas vezes nos causam estranhezas. Uma pelo modo que fomos 

educados ou mesmo pela nossa capacidade de interpretar a vida. 

A escola e a sociedade são lugares que nos proporcionam a vivência as quais nos 

fazem formar nossos pensamentos e atitudes. Ao ligar a televisão ou abrir o jornal ou internet 

estamos cercados por notícias que muitas vezes nos são colocadas de forma que leva-nos  

acostumar com desgraças banalizando a vida. Costumes estes, que nos colocam em risco. 

Propagandas que nos incentivam ao consumo desnecessário, corpos esculpidos que nos levam 

a crer que podemos comprá-los e que isso nos trará satisfação e felicidade. Corpos que para 

seguir padrões de beleza pré-estabelecidos  pela sociedade nos levariam a perder  a noção de 

certo ou errado em  busca da felicidade do corpo perfeito, nos tornamos consumistas de 

produtos, roupas, calçados, etc.   

Vivemos situações que podem nos levar ao estresse como exemplo morte de 

familiares, desemprego, baixo salário, falta de moradia, falta de tempo, etc. Com a 

informatização onde temos internet que cada vez mais bastam um clic para obter respostas, 

com isso ficou mais difícil as pessoas lidarem com a espera, mas a natureza não segue essa 

lógica ela precisa de tempo para produzir podemos dar como exemplo uma planta, existe os 

passos: plantar, crescer, colher, etc. Temos que ter a consciência que tudo tem o tempo certo 

que devemos olhar a nossa volta observar as pessoas e lembrar que elas são feitas de corpos e 

sentimentos e que palavras de gentilezas são necessárias. Que nossos problemas nem sempre 

são os mais urgentes existem pessoas que precisam de nós.  

Não podemos levantar todos os dias e dizer que não tenho responsabilidade com o 

que ocorre a minha volta e que nada posso fazer. Não podemos esquecer nossa 

responsabilidade com a natureza e o ser humano e olhar apenas para nós mesmos.  Também 

fazemos parte da sociedade e é nosso dever contribuir para um mundo melhor, através do 

cuidado ao próximo e de uma constante busca de conhecimentos que nos levem a  práticas 



diferentes, condições  efetivas em nossa vida para alcançar  saúde. .                    

 

PARA FAZER A DISCUSSÃO DE CONCLUSÃO DESTE TRABALHO IREMOS 

ASSISTIR AO VÍDEO “MILHO AO POMBOS” . 

https://www.youtube.com/watch?v=HzasUyYX3-k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Atividade 

       A partir dos textos estudados, escreva uma reflexão sobre o que você aprendeu a respeito da saúde, o 

que o vídeo mostra e a situação social que você vive. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzasUyYX3-k


 

A implementação acontecerá no CEEBJA Londrina, localizado na Avenida São 

Paulo, 294, que fica bem no centro da cidade, próxima à Catedral, com a turma do ensino 

Médio Coletivo, no turno da Tarde, que iniciou o módulo no dia 28/07/2015, com término 

para 22/10 de 2015. O módulo é composto por 64 horas aulas, contendo 4 etapas de 16 horas 

aulas. O tempo de duração de cada aula é de 50 minutos, que acontece às terças feiras (2 

aulas) e nas quintas feiras (3 aulas), com inicio as 13:40.  Por ser Ensino de Jovens e Adultos 

a turma é composta por até 25 alunos.  

Serão utilizadas 32 horas aulas, sendo 29 aulas teóricas e 3 práticas. As aulas 

acontecem, em uma sala pequena. Nesta há um pequeno espaço, onde colocamos colchonetes 

para orientações sobre exercícios de alongamentos, que acontecem individualmente. A escola 

é um espaço adaptado para o ensino, em virtude disto, o prédio não tem pátio, nem quadra. 

Dessa forma, normalmente as aulas de Educação Física da EJA nesta escola são 

fundamentalmente teóricas, dinâmica que será mantida para a intervenção deste projeto do 

PDE. Algumas atividades e aulas práticas estão previstas em espaços externos  à escola, 

conforme relatado abaixo. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS: 

1. Apresentação do Projeto: 1 aula 

O projeto será apresentado de forma expositiva 

2. Avaliação Diagnóstica: 1 aula 

Será realizada através da aplicação de um questionário 

3. Objeto de estudo da educação Física: 1 aula 

O objeto de estudo da Educação física será trabalhado através de aula expositiva 

dialogada 

4. Conteúdos da educação Física: 1 aula 

Será trabalhado através de aula expositiva dialogada 

5. Abordagem Teórica dos Conceitos de saúde: 1 aula 

A abordagem será realizada através de aula expositiva dialogada 

6. Atividade Física X Exercício Físico X Aptidão Física: 3 aulas 

Será abordado os temas através de aula expositiva dialogada, atividades prática de 

mensuração da freqüência cardíaca X FCM 

7. Visita à Academia: 3 aulas (práticas) 

Atividade prática para conhecer a realidade de uma academia.  



8. Condições para se obter Saúde: 2 aulas 

A abordagem deste tema será realizado através de aula expositiva dialogada e 

projeção de filme. 

9. Metabolismo: 5 aulas 

O tema será abordado através de aula expositiva dialogada, cálculo de IMC e 

medidas, projeção de filme. 

10. Ossos e Músculos: 5 aulas 

Será realizado através de aula expositiva dialogada, projeção de filme, montagem do 

esqueleto, pintura dos músculos, pesquisa e atividades de fixação. 

11. Estresse/Benefícios do Sono/Lazer: 5 aulas 

Os conteúdos serão abordados através de aula expositiva dialogada, projeção de 

filme e dinâmicas. 

12. Considerações Finais: 3 aulas 

Será realizada através da reaplicação do questionário, e produção de texto 

13. Exposição de Trabalho: 1 aula 

Para finalizar os alunos farão a exposição dos trabalhos à comunidade escolar no 

mural em frente a sala de aula. 

 

 As aulas práticas serão desenvolvidas, no espaço externo, da seguinte maneira. Os 

alunos irão visitar a academia de ginástica da UEL, onde eles conhecerão os equipamentos 

para exercitação física. Neste dia farão uma aula experimental na qual vivenciarão os 

movimentos discutidos anteriormente e que estão relacionados com a saúde.  

 

MATERIAL: 

Textos, filmes, caneta, folha de sulfite, Laís de cor, tesoura, cola, colchonete. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

Questionário a ser aplicado aos alunos do Ensino Médio Vespertino 

1- Idade:            

2- Sexo: (     ) masculino   (     ) feminino 

 

3 -  O que é saúde? 

 

4 –  Explique a relação entre atividade física, exercício físico e Saúde. 

 

5. Cite 5 alongamentos ou mais. Quais ossos e músculos estão envolvidos neste 

movimentos?  

  

6 Quais cuidados são necessários para manter a saúde? Você consegue tomar estes 

cuidados? 

 

7 – Quais as condições que o ser humano necessita para obter saúde? 

 

(     ) Acesso aos serviços de Saúde            (     ) lazer               (     ) trabalho    

(     ) alimentação                              (     ) Atividade física            (     ) renda              

(     ) Transporte                 (     ) Liberdade                    (     ) meio ambiente   

(     ) Habitação                  (     ) Educação             (     ) acesso e posse da terra 

  

8 – Existe relação entre os exercícios físicos e as atividades do seu dia a dia? Explique. 

 



APÊNDICE 2 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: 

Sexo:                             (      ) Masculino                   (      )  Feminino 

 

 

 

 
 

 

 

IMC Diagnóstico 

IMC Diagnóstico 

menor que 18,5 baixo peso 

entre 18,5 e 24,9 intervalo normal 

entre 25 e 29,9 sobrepeso 

  entre 30 e 34,9 obesidade classe I 

entre 35 e 39,9 obesidade classe II 

maior que 40 obesidade classe III 

MEDIDAS 2015 2016 2017 2018 

IMC     

PESO     

ALTURA     

CRÃNIO     

PESCOÇO     

OMBRO     

BRAÇO     

ANTEBRAÇO     

PUNHO     

TORAX     

CINTURA     

QUADRIL     

COXA     

PERNA     

TORNOZELO     

 


