
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para Identificação da Produção Didático-Pedagógica – Turma 2014 

 

Título: Cultura corporal: o exercício físico como instrumento no controle da 
obesidade. 

Autor: João Lourival Zampieri 
Disciplina/Área: Educação Física 
Escola de Implementação do  
Projeto e sua localização: 

Colégio Estadual Olavo Bilac – Ensino 
Fundamental e Médio localizado à Rua Costa e 
Silva, n. 1313 

Município da escola: Ubiratã-Paraná 

Núcleo Regional de Educação: Goioerê-Paraná 
Professor Orientador: Wilson Rinaldi 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual de Maringá – UEM 
Relação Interdisciplinar: Ciências Humanas 
Resumo: Segundo Paraná (2008, p.54), as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica – Educação 
Física ressaltam que, “as preocupações com o 
corpo e com os significados que o mesmo 
assume na sociedade constituem um dos 
aspectos que precisam ser tratados no interior 
das aulas de Educação Física [...]”. Nessas 
perspectivas, a cultura corporal será abordada 
como ferramenta que contribui para a formação 
do aluno dando enfoque ao exercício físico como 
instrumento no controle da obesidade. Pois, 
atualmente, é possível constatar que os 
adolescentes vivem a mercê de pouca atividade 
física, bem como há falta de uma orientação 
profissional sobre uma alimentação adequada e 
saudável para dar suporte às suas 
necessidades. Assim, compreende-se que 
trabalhar o exercício físico direcionado ao 
controle da obesidade é uma ação pedagógica 
que poderá integrar o aluno à mudança de 
comportamento e à adoção de novos hábitos 
para a melhoria da qualidade de vida. E é nesse 
sentido, que o presente trabalho será 
implementado na escola com a finalidade de 
aprofundar conhecimentos do corpo, para 
reconhecimento da necessidade de valorizar a 
atividade e/ou exercício físico como recurso para 
a melhoria das aptidões físicas e da qualidade 
de vida, amenizando o problema da obesidade. 

Palavras-chave: Cultura Corporal. Exercício Físico. Qualidade de 
Vida.  

Formato do Material Didático: Caderno Pedagógico 
Público: 2º Ano do Ensino Médio 



APRESENTAÇÃO 

 

 

Segundo Medina (apud Castellani Filho, 2008, p.11), “a prática sistemática de 

atividades físicas é decorrente, sem dúvida, de certo crescimento urbano, e, 

sobretudo, do processo de industrialização”, assim, essa prática adquiriu imediações 

especiais, e, num panorama educacional mais amplo, a Educação Física foi sendo 

cada vez mais desenvolvida e beneficiada como uma necessidade indispensável 

aos povos civilizados.  

Numa interpretação crítica nessa área do conhecimento humano, Castellani 

Filho (2008) propõe uma prática transformadora para a Educação Física no Brasil. 

E, num diálogo sobre a construção humana como corpo, Soares (2007) 

ressalta que, é possível propor múltiplos pontos, estabelecendo analogias científicas, 

biológicas, sociais, culturais e históricas em torno da temática do corpo, visando 

ultrapassar a idéia expressa em si. 

Neste cenário, Camargo (apud Soares, 2007, p.03) contribui com sua 

concepção esclarecendo que, “hoje a Educação Física busca no movimento corporal 

uma forma de libertação do homem [...]”. 

Partindo desses pressupostos, esta Produção Didático-Pedagógica foi 

elaborada para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da Secretaria 

da Educação do Estado do Paraná – SEED e apresenta uma proposta de 

implementação na escola direcionada aos alunos do 2º Ano do Ensino Médio. A 

proposta tem como enfoque o assunto intitulado “Cultura corporal: o exercício físico 

como instrumento no controle da obesidade”. 

Pois, atualmente, é possível constatar que, os adolescentes vivem a mercê de 

pouca atividade física, bem como há falta de uma orientação profissional sobre uma 

alimentação adequada e saudável para dar suporte às suas necessidades. Nesse 

contexto, Polito (2010) afirma que, cada vez mais as pessoas se encontram afastada 

de atividades físicas, o que facilita o sedentarismo bem como aumenta a quantidade 

de gordura corporal, e, em curto prazo, os efeitos tanto do sedentarismo quanto da 

obesidade acabam passando despercebidos.  

E, sabe-se que, “o termo cultura, parece definitivamente fazer parte da 

educação física, fato impensável há duas décadas e que sugere, no mínimo, que as 

ciências humanas têm influenciado a área” (DAOLIO, 2007, p.01).  



Entende-se também que, a Cultura Corporal é apontada como objeto de 

estudo e ensino da Educação Física, tendo em vista romper com o caráter 

tradicional de tratar os conteúdos, para então, associar e conectar as práticas 

corporais com maior reflexão e contextualização, abordando elementos 

articuladores, tais como, corpo, ludicidade, saúde, técnica, tática, lazer, entre outros.  

 

[...] cultura é o principal conceito para a educação física, porque todas as 
manifestações corporais humanas são geradas na dinâmica cultural, desde 
os primórdios da evolução até hoje, expressando-se diversificadamente e 
com significados próprios no contexto de grupos culturais específicos. O 
profissional de educação física não atua com o corpo ou com o movimento 
em si, não trabalha com o esporte em si, não lida com a ginástica em si. Ele 
trata do ser humano nas suas manifestações culturais relacionadas com o 
corpo e ao movimento humanos [...] (DAOLIO, 2007, p.02-03). 

 

Seguindo esta abordagem de Daolio (2007), quando se pensa a educação 

física a partir de referenciais das ciências humanas, é necessário discutir o conceito 

de cultura, isso torna possível considerar o corpo e vê-lo como produtor e expressão 

dinâmica de cultura. Nesse contexto, Gueertz (apud Daolio, 2007, p.07) reforça que, 

“a cultura é a própria condição de vida de todos os seres humanos. É produto das 

ações humanas, mãe é também processo contínuo pelo qual as pessoas dão 

sentido às suas ações”. Isso evidencia a possibilidade de ampliar sobremaneira o 

olhar sobre a educação física e sobre o olhar desta em direção ao ser humano, em 

que a dimensão cultural seja característica da dinâmica humana. 

Considerando todos esses critérios, compreende-se que trabalhar o exercício 

físico direcionado ao controle da obesidade é uma ação pedagógica que poderá 

integrar o aluno à mudança de comportamento e à adoção de novos hábitos para a 

melhoria da qualidade de vida. Por isso, o grande diferencial na implementação 

desta Produção Didático-Pedagógica será atribuído à aplicação da prática de 

atividades/exercícios físicos regulares para prevenir e amenizar o problema da 

obesidade. 

Assim, acredita-se que, a educação física pensada e trabalhada em suas 

várias manifestações e numa perspectiva cultural/corporal, torna-se uma área do 

conhecimento mais dinâmica, original e plural, com expressões para diferentes 

contextos, o que faz avançar, em estudos e reflexões sobre a estética, a beleza, a 

subjetividade, a expressividade e outros aspectos afins, os quais incluem a dinâmica 

cultural intrínseca à condição humana. Pois, como assegura Daolio (apud Daolio 



2007, p.10), “qualquer abordagem de Educação Física que negue esta dinâmica 

cultural [...] correrá o risco de se desumanizar”. 

Unificando essas contribuições e frente às mudanças culturais, sociais, 

políticas e econômicas das últimas décadas, é possível constatar que, um novo 

paradigma deve surgir na educação e para o professor de educação física, onde 

haja uma nova organização de trabalho, incluindo, por exemplo, a cultura corporal 

com diferentes metodologias que possa auxiliar os educandos no processo de 

aprendizagem. Pois, a prática educacional deve estar sempre adequada à realidade 

do mundo, como estabelece a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96. 

Partindo dessas premissas, a elaboração deste material didático voltado à 

cultura corporal, tem por objetivo analisar o exercício físico como instrumento de 

ação para o controle da obesidade e a contribuição na qualidade de vida dos 

educandos do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Olavo Bilac – E. F. M. e 

aplicar o estudo nas aulas de Educação Física. Entretanto, as estratégias de ação 

selecionadas para a aplicação das atividades serão direcionadas a encontros de 

reflexão e ação no contexto escolar, exercícios aeróbios, step, ginástica localizada e 

circuito training. Além dessas práticas propostas, outras também serão avançadas, 

tais como dança, “clube de corrida”, caminhada ecológica, etc., pois, através destas 

estratégias de ação, proporcionaremos aos alunos, o benefício para seu 

desenvolvimento psicológico, cognitivo e motor. 

Com isso, espera-se encontrar respostas para a problematização, bem como 

alcançar resultados positivos e satisfatórios através dos objetivos almejados, 

vinculando teoria e prática para que a aprendizagem seja significativa. 

Neste Caderno Pedagógico, as atividades se encontram distribuídas em 

Unidades, as quais darão a oportunidade de conhecer a referente proposta para as 

aulas de educação física na escola, com exemplos de como tratar os conteúdos 

direcionados à cultura corporal numa perspectiva teórico-prática. Sendo que, um 

aspecto relevante deste material é a caracterização segundo Paraná (2008, p.25) 

“pelo rompimento da dicotomia teoria/prática, uma vez que ambas existem em 

complementaridade recíproca”. 

 

 

 

 



UNIDADE 1 

 

A CULTURA CORPORAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Segundo Daolio (2007, p.13-90), “[...] a dimensão cultural é central para a 

educação física”, assim sendo, “cultura corporal, cultura de movimento, cultura física, 

cultura corporal de movimento, cultura motora, a ‘cultura’ tornou-se nos últimos anos 

a principal categoria conceitual da área de educação física no Brasil”. 

 

Hoje a Educação Física é entendida como uma área de conhecimento da 
Cultura Corporal de movimento e deve cuidar do corpo não como algo 
mecânico, visando apenas o desenvolvimento do aspecto físico, 
independentemente dos demais, como era anteriormente, décadas atrás, 
mas sim, na perspectiva de sua relação com os outros sistemas: o mental, o 
emocional, o estético, o religioso, entre outros (RIBEIRO NETO, 2013, 
p.01).  

 

Entretanto, “a questão cultural é essencial para o desenvolvimento humano, 

pois os aspectos culturais ultrapassam fronteiras e necessitam ser decifrados como 

teias de significados que obtêm sentidos próprios” (MONTEIRO; SOUZA, 2008, 

p.01). 

Nesse contexto, num primeiro momento, os alunos serão questionados 

oralmente (Atividade 1) com o objetivo de verificar o conhecimento prévio dos 

mesmos a respeito da concepção/significado e outros aspectos relevantes em 

relação à cultura corporal. 

 

Atividade 1 – Questionário 

 

1) O que você entende por cultura corporal? 

2) A cultura corporal tem relação com o exercício da cidadania? Qual? 

3) Através da prática da educação física na escola é possível perceber 

manifestações culturais? Quais? 

4) A cultura corporal pode ser compartilhada na forma de atividade/exercícios 

físicos? Como? 

5) Você conhece algumas práticas de cultura corporal? Quais? 

6) Em sua opinião, qual o grau de importância da cultura corporal no contexto 

da disciplina de educação física? 



7) Você exercita alguma(s) prática(s) corporal(is)? Qual(is)? 

8) Em se tratando de saúde, você já mediu o seu nível de aptidão física? Qual 

foi o resultado? 

9) Em sua opinião qual a relação da saúde com a cultura corporal? 

Ao dialogar com os alunos sobre estas questões, consequentemente, será 

realizado testes de aptidão física para medir o desempenho em diferentes exercícios 

físicos.   

Após discussão, reflexão e análise destes questionamentos, os alunos serão 

encaminhados a assistir um vídeo intitulado “D-19: Cultura Corporal”, disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=3jUp0Cay2E0> Acesso em: 05 nov. 2014. Este 

vídeo foi publicado em 20 de março de 2012 pela Univesp TV, é um programa que 

traz possibilidades de se trabalhar as aulas de Educação Física na perspectiva da 

cultura corporal. Os especialistas abordam a importância da Educação Física para a 

formação do cidadão e o paradoxo que a disciplina enfrenta atualmente: se, por um 

lado, a disciplina não cai no vestibular e, é muitas vezes, negligenciada pelo sistema 

escolar, por outro, é cada vez mais importante para a formação do aluno consciente 

de seu corpo e que respeita o outro. 

Através do vídeo será possível fundamentar a prática pedagógica em 

diferentes metodologias, como diálogo, discussão, debate, pesquisa, entre outros. E, 

segundo Paraná (2008) isso ajuda a valorizar a concepção de ensino, de 

aprendizagem (internalização) e de avaliação, permitindo tanto ao professor quanto 

ao aluno a conscientizar-se da necessidade de transformação e (re)construção do 

conhecimento. 

E, para Darido e Souza (2007, p.20), a utilização de vídeos “é um recurso 

importante na educação física, desde que permita estabelecer relações com os 

temas que estão sendo abordados em aula”. 

 

Atividade 2 – Pesquisa 

 

Fundamentando-se em princípios teóricos, será proposto aos alunos a 

realização de uma pesquisa em livros, revistas, enciclopédias e internet, sobre a 

cultura corporal como ferramenta que contribui para sua própria formação, esta por 

sua vez, deverá servir para o enfrentamento da transformação da realidade social 



em que eles se encontram inseridos. A partir daí, as reflexões partirão do 

conhecimento técnico em favor de uma formação humanista.  

Como ressalta Paraná (2008), a escola deve ser o espaço do confronto e 

diálogo entre os conhecimentos sistematizados (técnicos/científicos) e os 

conhecimentos do cotidiano (popular), nesse sentido, os alunos serão instruídos a 

pesquisar, analisar, refletir e comparar os diferentes conhecimentos existentes 

acerca da cultura corporal para compreendê-la em sua complexidade. Com isso, os 

alunos irão apontar na direção da totalidade do conhecimento e sua relação com o 

cotidiano, tendo em vista que, a pesquisa é um grande instrumento na construção do 

conhecimento e da aprendizagem. 

 

Por meio da pesquisa o aluno tem possibilidade de descobrir um mundo 
diferente, coisas novas, curiosidades. Dessa forma, o professor tem a 
incumbência de gerenciar e orientar os seus alunos na busca de 
informações, sua função é disponibilizar referências bibliográficas, 
oferecendo melhores condições de desenvolvimento da pesquisa. Além de 
atuar na orientação da construção de textos a partir do material da 
pesquisa, o professor deve ensinar como retirar as partes mais importantes 
do conteúdo pesquisado. Outro ponto de grande relevância que o educador 
deve abordar é a conscientização de que uma pesquisa não é uma mera 
cópia e sim uma síntese de um conjunto de informações (FREITAS, 2014, 
p.01).  

  

A partir desse pressuposto, a pesquisa no decorrer desta atividade terá o 

objetivo e finalidade de formar sujeitos críticos, reflexivos e curiosos acerca do que 

se passa na atualidade a respeito da cultura corporal, e, por meio dessa busca, o 

conhecimento será construído passo a passo pelos próprios alunos. Assim, será 

dada importância à pesquisa como princípio educativo na prática pedagógica tanto 

no processo de ensinar quanto no de aprender. Pois, como afirma Freiberger e 

Berbel (2010, p.208) “pensar o desafio de educar pela pesquisa, [...] justifica-se pela 

necessidade de uma educação que contemple a articulação entre teoria e prática, 

voltada para a (re)construção de conhecimentos e que vá além da instrução [...].  

“A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se 

define como socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na 

prática, atrapalha o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução” 

(DEMO apud FREIBERGER; BERBEL, 2010, p.208-209). 

 

Nesse contexto, cabe à escola formar pessoas com condições para atuar 
em uma sociedade cada vez mais complexa e defendemos que a educação 
pela pesquisa pode ser um meio de promover, no sujeito, aprendizados que 



possibilitem o ‘desenvolvimento da autonomia intelectual, da consciência 
crítica’ (DEMO, 2003, p.86), envolvendo também a capacidade de 
questionamento e de intervenção crítica na sua realidade (FREIBERGER; 
BERBEL, 2010, p.208-209). 

 

Considerando essas dimensões teóricas, é importante complementar que, 

vive-se uma era de tecnologia utópica e dinâmica, onde os conhecimentos e as 

informações são processados de forma rápida e instantânea a cada minuto, em 

função das novas descobertas científicas. E, isso propõe desafios, exigindo dos 

indivíduos, a capacidade para pesquisar e criar soluções, bem como exige 

autonomia e novas posturas em relação a diferentes assuntos. Por isso, a 

“educação centrada no mero repasse de conteúdos escolares parece não atender 

suficientemente às necessidades do mundo atual”, é preciso haver pesquisa. 

 

Atividade 3 – Painel de Notícias e Painel de Reportagens 

 

A ênfase dada ao trabalho com pesquisa sobre a cultura corporal será 

reforçada com a atividade “painel de notícias e painel de reportagens”, em que a 

turma será dividida em dois grupos para a elaboração dos painéis. Para tanto, os 

alunos farão a busca de notícias em jornais, revistas e também na internet, sendo 

que, as notícias e reportagens deverão estar relacionadas ao conteúdo estudado. 

Isso reforçará a aprendizagem dos alunos tornando-a mais prazerosa e significativa. 

Também é importante ressaltar que, os conteúdos abordados estarão de 

acordo com a capacidade cognitiva e a prática social do aluno, colocando-o de frente 

com seu próprio conhecimento e com possibilidades enquanto sujeito histórico, de 

forma sistematizada e metodológica, visando suprir as expectativas dos alunos. 

Pois, na área de educação física escolar há muitas discussões sobre os conteúdos 

que devem ser trabalhados, e o ponto-chave é o sujeito como ser histórico e 

culturalmente desenvolvido de uma maneira íntegra e única. 

 Nesse sentido, entende-se que, compete à educação física “dar tratamento 

pedagógico aos temas da cultura corporal, reconhecendo-os como dotados de 

significado e sentido, porquanto construídos historicamente” (CASTELLANI FILHO 

apud SILVEIRA; FERNANDES PINTO, 2001, p.139). 

Diante de todo o exposto, vale esclarecer que, a presente proposta é trabalhar 

a partir da realidade social vivida pelos alunos e dela extrair conceitos, curiosidades 



e incertezas que sirvam de embasamento para o estudo e a construção de um 

conjunto de conhecimentos e vivências que expliquem e tragam significado às 

práticas corporais dentro e fora da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 2 

 

OBESIDADE: UM FATOR DE RISCO À SAÚDE 

 

Segundo Mattos; Neira (2013, p.83), a obesidade é definida “como acúmulo 

excessivo de gordura corporal, podendo ser causada por alta ingestão alimentar ou 

baixa atividade física”, e o excesso de peso na adolescência prenuncia 

consequências desfavoráveis para a saúde. 

Dessa maneira, a obesidade é considerada como fator de risco à saúde, bem 

como é um assunto ligado à prática da atividade/exercício físico. Assim sendo, o 

embasamento teórico-prático no decorrer da implementação desta Unidade na 

escola será direcionado ao assunto em questão. Pois, de acordo com Guiselini 

(2006), a obesidade é um dos assuntos ligados à prática da atividade física que, 

cada vez mais, tem despertado o interesse dos profissionais da educação física e 

outras áreas. 

A partir deste universo teórico, as imagens a seguir serão trabalhadas no 

contexto da sala de aula através de slides, para que os alunos possam realizar a 

leitura de imagem. Consequentemente, para melhor familiaridade e compreensão do 

assunto, os alunos farão juntamente com o professor a (re)construção do 

conhecimento voltado ao diálogo e à discussão crítica e reflexiva sobre o que vem a 

ser a obesidade e seus prejuízos à saúde (Figura 1). 

 

Figura 1 – Obesidade e seus prejuízos à saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.clinicaparis.com.br/obesidade-informacoes/ 



Dando continuidade, os alunos serão encaminhados ao entendimento das 

consequências e riscos da obesidade, bem como sobre o alcance de se ter mais 

qualidade de vida (Figura 2). 

 

Figura 2 – Obesidade: consequências – riscos – qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.farmaceuticodigital.com/2012/12/educacao-saude-cartilhas.html 

 

A atividade com a Figura 3 será pautada no critério de Guiselini (2006) 

quando diz que a obesidade é um dos assuntos ligados à prática da atividade física. 

Nesse sentido, os alunos se colocarão como protagonistas da realidade atual em 

que estão inseridos, para a prática de hábitos saudáveis no combate à obesidade.  

  

Figura 3 – Combatendo a Obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://cleitondecastro.blogspot.com.br/2012/07/como-evitar-obesidade.html 



Após a apresentação e estudo dos slides, a turma será dividida em três 

grupos, estes por sua vez, através de sorteio receberá cada qual um assunto para 

pesquisa, qual seja: 1) Obesidade; 2) Educação Alimentar; 3) Vida Saudável. A partir 

desses assuntos, cada grupo com seu devido tema e através da imaginação 

deverão buscar diferentes metodologias para criar seu trabalho e apresentar em sala 

de aula. As metodologias ficarão a critério dos alunos de cada grupo, portanto, será 

um intenso processo de buscas, criações e discussões coletivas para fundamentar a 

presente proposta educativa, vinculando teoria e prática para torná-la em 

aprendizagem significativa. 

Contudo, vale ressaltar que, as atividades da Unidade 2 através da leitura de 

imagem apresentam critérios de sentido e organização, relacionando o 

conhecimento técnico/científico com as orientações para a vida como prática social, 

além de servir também para a organização do saber escolar na área de 

conhecimento da educação física. E, como esclarece Paraná (2008), nessa práxis, 

os professores participam ativamente da constante construção ensino-aprendizagem 

e se fundamentam para organizar o trabalho pedagógico a partir dos conteúdos 

estruturantes de sua disciplina. Essa argumentação chama a atenção para a 

importância da práxis no processo pedagógico, o que contribui para que o 

conhecimento ganhe significado para o aluno, de forma que aquilo que lhe parece 

sem sentido, seja problematizado e apreendido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 3 

 

O EXERCÍCIO FÍSICO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Considerando que a educação física contribui no desenvolvimento integral do 

educando, é possível então questionar: como trabalhar o exercício físico no controle 

da obesidade para a melhora da qualidade de vida dos educandos? A partir desta 

questão norteadora, a contribuição maior nesta Unidade será a prática de 

atividade/exercícios físicos regulares tais como caminhada, step, ginástica 

localizada, circuito training entre outros exercícios que auxiliam na prevenção e 

combate ao problema da obesidade. 

 

É preciso ajudar as pessoas a se concretizarem dos obstáculos e superá-
los, eliminando as desculpas inconsistentes [...] que promovam e justifiquem 
o abandono do próprio corpo, que acaba sofrendo as consequências do 
sedentarismo, da falta de exercício e da alimentação adequada, 
comprometendo a saúde e o bem estar geral (GUISELINI, 2006, p.137). 

 

Seguindo esta linha de pensamento, acredita-se que, com as respectivas 

atividades, os alunos terão motivação e interesse para o conhecimento sobre a 

importância que a prática do exercício tem para a saúde e o bem estar que a mesma 

proporciona. E, essas atividades serão trabalhadas em vários momentos até que se 

encerrem as horas/aulas previstas para a implementação da presente proposta na 

escola. 

 

Atividade 1 – Caminhada 

 

De acordo com Borges (2014), caminhar é uma atividade democrática, 

excelente para socialização, que pode ser praticada por qualquer pessoa de 

qualquer idade, desde que alguns cuidados sejam tomados. Para a autora, esses 

cuidados se direcionam ao alongamento, o qual é essencial tanto antes da prática 

dos exercícios para o aquecimento dos músculos como depois para evitar dores.  

 

Os exercícios de alongamento para caminhada devem ser feitos antes da 
caminhada porque eles preparam os músculos e as articulações para o 
exercício e melhoram a circulação sanguínea, mas eles também devem ser 
realizados logo depois da caminhada porque eles ajudam a retirar o 



excesso de ácido lático dos músculos, diminuindo a dor que pode surgir 
após o esforço físico. Os exercícios de alongamento para caminhada devem 
ser feitos com todos os grandes grupos musculares, como pernas, braços e 
pescoço, com duração de pelo menos 20 segundos (PINHEIRO, 2014, 
p.01). 

 

E, Borges (2014) continua esclarecendo que, a roupa também deve ser 

adequada e confortável, preferencialmente, em tecidos de algodão e o tênis 

apropriado com um solado que amorteça os impactos no joelho e tornozelos. Ainda, 

para uma caminhada saudável, deve-se começar com passadas moderadas e, um 

tempo de 45 minutos no início. A frequência deve ser de quatro a cinco vezes na 

semana no mínimo, para melhora de peso e condicionamento físico, porém, o ideal, 

sete vezes na semana. 

Considerando os critérios de Borges (2014) e Pinheiro (2014), os alunos 

serão direcionados à caminhada cumprindo as seguintes regras: 

 

Alongamento: Para cada exercício de alongamento o tempo será de 20 

segundos.   

• Exercício 1: Dobrar o corpo para frente como mostra a imagem 1, sem 

dobrar os joelhos. 

• Exercício 2: Permanecer na posição que mostra a imagem 2 durante 20 

segundos. 

• Exercício 3: Permanecer na posição que mostra a imagem 3, até sentir que 

a panturrilha esticar. 

 

          Imagem 1                          Imagem 2                                     Imagem 3 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar que, estes exercícios serão realizados antes e depois 

da caminhada. Sempre que fizerem o alongamento com uma perna, farão também 

com a outra, antes de passar para outro grupo muscular, E, ao realizar o 

alongamento os alunos não deverão sentir dor, somente o músculo repuxando. 



Caminhada: Os alunos começarão caminhando lentamente e só depois de 5 

minutos irão aumentar o ritmo da caminhada. Nos últimos 10 minutos de caminhada, 

eles irão diminuir o ritmo, e aumentar o tempo da caminhada progressivamente. A 

caminhada terá duração de 30 minutos cada vez. 

 

Atividade 2 – Step 

 

Ao dar início às aulas de Step, os alunos deverão corrigir a postura e 

alinhamento corporal durante a aula, da seguinte maneira: 

• Manter a cabeça ereta; 

• Ombros relaxados e para trás alinhados ao quadril; 

• Joelhos relaxados em semi-flexão, alinhados aos pés e tornozelos;  

• Abdômen contraído e glúteo contraído. 

As aulas terão variações de passos de acordo com a criatividade do professor 

e que, aliada a música, tornará a aula muito interessante, motivadora e animada, 

onde os alunos farão coreografia de subir, descer, pular, virar, em cima e ao redor do 

degrau (step). 

 

Figura 4 – Atividade de step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.academialifefitness.com.br/atividades/step 



Atividade 3 – Ginástica Localizada 

 

De acordo com Lima (2014), a ginástica é uma forma de exercícios físicos 

classificada em duas modalidades, as competitivas e não competitivas. E, muitas 

vezes, a ginástica é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até 

mesmo fortalecer os músculos, bem como melhorar o aperfeiçoamento mental em 

forma de relaxar a mente. 

Partindo desta abordagem, a ginástica localizada será trabalhada com os 

alunos na modalidade não competitiva, com a finalidade de alcançar algumas 

qualidades físicas, sendo a resistência muscular localizada, força, flexibilidade, e 

outras. 

A divisão utilizada para as aulas de ginástica localizada acontecerá de acordo 

com os critérios de De Paoli (2004): 

• Aquecimento: terá duração de aproximadamente 05 minutos e será 

composto por exercícios de pré-aquecimento musculares de baixa intensidade e 

alongamentos. Os movimentos serão feitos de maneira suave e pouca amplitude, 

visando uma adaptação músculo-articular e orgânica, preparando-se para elevação 

gradual da frequência cardíaca e do esforço muscular. Será direcionado aos 

grupamentos de maior exigência durante a sessão de treinamento. O aumento 

metabólico deverá ser lento e gradual. 

• Parte principal: é a parte mais importante da aula, onde serão trabalhados 

os grandes grupos musculares. Terá duração de aproximadamente entre 20 e 30 

minutos caracterizando-se pela alta intensidade e aumento significativo dos 

parâmetros fisiológicos. Serão utilizados implementos como halteres, caneleiras e 

barras para exercitar os grandes grupos musculares, tais como membros inferiores, 

membros superiores e tórax. 

• Exercícios de solo: serão exercícios para o abdômen, glúteos e adutores, 

utilizando-se caneleiras para aumentar a intensidade do esforço e terá em média 10 

a 15 minutos. 

• Relaxamento e volta à calma: serão realizados exercícios de alongamento 

de leve intensidade e baixa amplitude articular e terão em média 5 a 10 minutos 

obedecendo a uma desaceleração gradual dos parâmetros fisiológicos, tais como a 

frequência cardíaca. Nesta parte da aula será proporcionado ao aluno uma 

recuperação lenta e gradual.  



Atividade 4 – Circuito Training 

  

Este tipo de treino é excelente para quem deseja queimar gordura, entretanto, 

um treino de alta intensidade com exercícios de maior intensidade permite queimar 

um elevado nível de calorias. Se o exercício for realizado logo pela manhã ainda se 

tem a vantagem adicional de queimar uma maior quantidade de calorias durante o 

restante do dia, pois este exercício eleva o metabolismo. Pois, com um treino de 

circuito é o mesmo que fazer um treino de fitness normal, mas com uma 

particularidade, não há descanso.  

Assim sendo, o circuito training será realizado pelos alunos por uma série de 

exercícios complementares, mantendo o ritmo cardíaco alto, enquanto melhora a 

capacidade de coordenação corporal. O treino de circuito implicará numa série de 

exercícios feitos sucessivamente. Durante o tempo de treino os alunos deverão 

manter exatamente o mesmo peso para que consigam mover-se de um exercício 

para outro fluidamente. Devido à falta de período de descanso entre os exercícios, o 

metabolismo do corpo deverá aumentar suficientemente para que a sessão seja 

mais semelhante a uma sessão intensiva de treino cardio. Todavia, os alunos farão 

um exercício com as devidas repetições e, em seguida, passar logo para outro sem 

qualquer intervalo até terminar o circuito. E é importante ressaltar que, este tipo de 

treino é exigente para o corpo. 

 

Figura 5: Exercícios de circuito training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://evidencemag.com/circuit-training-costs-benefits 
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