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utilização da Academia ao Ar livre, partindo do 
pressuposto que os alunos não tem o hábito 
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Atividade Física regular, de uma alimentação 
balanceada e de hábitos saudáveis, 
conscientizando-os da necessidade de se ter 
uma vida ativa a fim de proporcionar a 
prevenção de doenças cardiovasculares e a 
obesidade resultando na melhoria da 
Qualidade de Vida. 
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Professor PDE: Simone Hammerschmidt 

1.2 Área PDE: Educação Física 

1.3 MUNICÍPIO: Pitanga- Pr.        NRE: Pitanga 

1.4 IES vinculada: Unicentro – Guarapuava 

1.5 Professor Orientador IES: Bruno Sergio Portela 

1.6 Escola de Implementação: Colégio Estadual João Paulo II ensino Fundamental , 

Médio e EJA 

1.7 Público objeto da intervenção: alunos do 1º ano do ensino médio 

 

 

 

2. TÍTULO: A UTILIZAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE COMO PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA DOS ADOLESCENTES 

 
 

 

 
3. APRESENTAÇÃO 
   

O presente material didático pedagógico foi elaborado no formato de Unidade 

Didática, e será desenvolvido com alunos do 1° ano do Ensino Médio Regular do Colégio 

Estadual João Paulo II, Ensino Fundamental, Médio e EJA, no município de Palmital, no 

primeiro semestre de 2015, com o título “A utilização das Academias ao Ar livre como 

promoção da Qualidade de Vida dos Adolescentes”. 

Essa produção tem como objetivo Promover a melhoria da Qualidade de Vida dos 

adolescentes, a partir da prática de uma Atividade Física regular com o auxílio das 

Academias ao Ar livre. 

Espera-se que os alunos possam compreender a relação entre a teoria e a prática, 

conscientizando-se da importância da prática de uma Atividade Física regular e de hábitos 

saudáveis para a melhoria da sua qualidade de vida. 

 

 



 
 
 
 
 
4.  INTRODUÇÃO 
 
 
 É comum depararmos com os alunos do Ensino Médio poucos motivados com a 

prática de uma Atividade Física regular fora da escola, o que consequentemente os 

tornam sedentários e com hábitos não saudáveis. Para muitos de nossos adolescentes as 

aulas de Educação Física são a única forma de contato com uma Atividade Física regular 

na semana, assim incentivá-los à prática de uma atividade física pode além de auxiliar no 

controle da obesidade, promover saúde, garantindo que se tornem pessoas adultas 

fisicamente ativas e com riscos menores de possuírem doenças causadas por inatividade 

física, como doenças cardiovasculares. 

 Levando em conta a falta de Atividade Física, uma alimentação inadequada e  

hábitos não saudáveis o presente trabalho busca promover a melhoria da qualidade de 

vida dos adolescentes com a utilização das Academias ao ar Livre, através de uma 

metodologia teórico/prática, com os objetivos específicos de: 

- Investigar qual a frequência da prática de Atividades Físicas dos adolescentes. 

- Apontar os principais pontos que levam a Melhoria da Qualidade de Vida, 

Alimentação e Hábitos Saudáveis. 

            - Apresentar aos alunos os aparelhos da academia ao ar livre propondo-lhes a 

realização de uma série de exercícios nos mesmos de forma regular. 

- Conscientizar os adolescentes da importância da prática de uma Atividade Física 

regular, aliando-se a ela ao longo da sua vida como promoção da sua Qualidade de Vida.  

 

 

 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1  OBJETIVO GERAL: 
  

Promover a melhoria da Qualidade de Vida dos adolescentes, a partir da prática de 
uma Atividade Física regular com o auxílio das Academias ao Ar livre. 
 
 
 
 



5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Investigar qual a frequência da prática de Atividades Físicas dos adolescentes. 
 
- Apontar os principais pontos que levam a Melhoria da Qualidade de Vida, 

Alimentação e Hábitos Saudáveis. 
 
- Apresentar aos alunos os aparelhos da academia ao ar livre propondo-lhes a 

realização de uma série de exercícios nos mesmos de forma regular. 
 
- Conscientizar os adolescentes da importância da prática de uma Atividade Física 

regular, aliando-se a ela ao longo da sua vida como promoção da sua Qualidade de Vida.  
 

 
 
 
6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 
 

1. Atividade Física e Saúde 

  
A prática de uma Atividade Física regular é sem dúvida uma forma de promover a 
saúde, seus benefícios podem ser observados em todo o organismo auxiliando a 
melhora da força, do tônus muscular e da flexibilidade, e quando realizada desde 
criança seu benefício resulta na melhora do desenvolvimento das habilidades 
motoras. 
 

Segundo Caspersen, Powell & Christenson, 1985, a atividade física é definida 
como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que 
resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso. Já o exercício físico 
recebe a denominação de uma subcategoria da atividade física como um exercício 
programado, repetitivo, com estrutura e objetivos definidos em prol a manutenção 
ou melhoria de um ou mais componentes da aptidão física, sendo que ambos 
recebem papel importante na melhora da aptidão física quando realizados de 
forma correta e progressiva.( p 126-131 ) 

 

 Nahas (2001), conceitua a aptidão física simplesmente como a capacidade de 
realizar atividades físicas, sendo essa uma característica que pode derivar de fatores de 
saúde, alimentação, fatores hereditários e principalmente da prática de exercícios físicos. 
Essa aptidão tem vital importância para a realização das atividades físicas, e também, 
para a manutenção e melhora da saúde.  
 Através da consciência e informação é possível manter o nosso corpo ativo, 
evitando os males da inatividade, apesar de vivermos em um mundo tecnológico onde os 
aparelhos eletrônicos muitas vezes são a melhor opção, é preciso, de certa forma, 
compensar o movimento com atitudes que nos levem a um gasto de energia, ou seja, 
colocar o corpo para se movimentar em determinadas situações do dia a dia. 
 A Atividade Física tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, saúde e nos 
levar a uma vida saudável. 
  

Dantas (1999), buscando responder em que medida a atividade física 
proporcionaria uma desejável qualidade de vida, sugere que programas de 
atividade física bem organizados podem suprir as diversas necessidades 
individuais, multiplicando as oportunidades de se obter prazer e, 
consequentemente, otimizar a qualidade de vida. (p 75-82) 

 



 Para conseguirmos manter uma regularidade na Atividade Física escolhida é 
preciso que esta seja realizada com prazer, toda atividade feita sobre pressão ou 
obrigação resultará em fracasso, ou seja, torna-se uma rotina exaustiva fazendo com que 
a pessoa desista antes mesmo de observar algum resultado. No caso das crianças e 
adolescentes a Atividade Física deve ser atrativa, estimulante e acima de tudo divertida, 
quando se sente prazer em realizar uma Atividade Física o corpo responde com muito 
mais estímulo e a frequência a essa Atividade passa a ser natural e regular. 
 McArdle & Katch (1996) preconizam a prática de exercícios físicos regulares como 
fator determinante no aumento da expectativa de vida das pessoas. 
 A regularidade de uma Atividade Física é fundamental para que seus benefícios 
sejam desfrutáveis. De acordo com os especialistas, a pessoa que realiza uma atividade 
física no mínimo três vezes na semana reduz as chances de desenvolver doenças 
cardíacas, osteoporose, hipertensão arterial, etc. 
 

 
 

2. Atividade Física e Prevenção de Doenças: 

 
Matsudo & Matsudo (2000), reiteram a prescrição de atividade física enquanto 

fator de prevenção de doença e melhoria da qualidade de vida, sendo que o gasto de 
energia ajuda na perda de peso e contribui para a diminuição dos níveis de estresse. 

É comum ouvirmos as pessoas falar da falta de tempo, correria do dia a dia, 
falta de espaços adequados para a prática de atividades físicas e até mesmo a falta de 
dinheiro para manter uma academia ou outro recurso para exercitar-se, neste caso, 
tornam-se cada vez mais sedentárias oportunizando assim o aparecimento de várias 
doenças, que muitas vezes estão associadas ao tabagismo e consumo excessivo de 
álcool.  
 Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Sedentarismo traz muitos malefícios 
para a Saúde, que podem estar associados algumas doenças como por exemplo: 

 
 Pressão Alta: Pessoas consideradas "sedentárias" obrigam o coração a realizar 

um maior esforço, pois o músculo cardíaco necessita realizar mais pressão para 

que o sangue percorra o corpo todo, elevando a pressão arterial. A atividade física 

não só diminui a pressão, como ainda auxilia na prevenção contra o surgimento de 

outras patologias, uma vez que aumenta a resistência e capacidade cardiovascular. 

 
 Osteoporose: Os exercícios contribuem para a formação de massa óssea, pois 

previnem o desenvolvimento da osteoporose. A atividade física favorece a fixação 

de cálcio, o que é imprescindível para evitar a doença, visto que ela pode ser 

ocasionada pela progressiva descalcificação; 

 
 Diabetes: De acordo com os especialistas, o aumento da gordura localizada, em 

especial na região abdominal, é uma das razões que levam ao quadro de rigidez a 

insulina. Sendo assim uma das melhores formas de se prevenir contra o diabetes é 

equilibrar uma alimentação adequada a prática regular de exercícios físicos; 



 
 Estresse: manifesta-se através da ansiedade que pode desencadear uma série de 

transtornos como: preocupação excessiva, medo, falta de controle, tensão 

permanente, dentre outros. Esses sintomas podem ser intensificados por conta do 

sedentarismo, pois ocorre uma interdição da produção de endorfina, 

 
 Obesidade: é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um 

consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo 

organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia, ou seja, 

a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético 

correspondente. 

 
 
 3. Academias ao Ar livre ( AAL) 
 
  Partindo da ideia da importância da pratica regular de uma Atividade Física ao 
longo da vida é oportuno ressaltar as Academias ao Ar livre, onde cada vez mais 
prefeituras de cidades do Brasil preocupam-se em oferecer alternativas à população, com 
atividades físicas gratuitas e acessíveis. 

 Segundo relatos históricos, as Academias ao Ar Livre tiveram sua origem na 
China, onde aparelhos semelhantes aos usados nas academias de ginástica eram 
montados em praças públicas, com objetivo de proporcionar a comunidade, em especial 
os idosos, a prática de exercícios físicos com fácil acesso e totalmente gratuita. 

No Brasil a primeira Academia ao Ar livre (AAL), também conhecida como 
Academia da Terceira Idade (ATI) surgiu em meados de 2008, na cidade de Maringá. O 
criador do projeto foi Roberto Nagahama, que na época era secretário de esportes da 
prefeitura municipal da cidade. 

Os aparelhos da Academia ao Ar Livre proporcionam a prática de atividades físicas 
através de movimentos naturais e amplos, simulam caminhadas, contribuem no 
alongamento e não precisam de uma roupa específica de ginástica para usá-los, apenas 
uma vestimenta confortável e muita disposição, o que de certa forma desperta o gosto 
pela atividade física. 

Considerando as colocações acima, Nagahama, afirma que as Academias da 
Terceira Idade (ATI) ou Academias ao Ar Livre (AAL) promoveram na cidade de Maringá, a 
inclusão social, o entretenimento, além de outros benefícios, resgataram e transformaram 
os locais públicos mais bonitos e atrativos ajudando a construir uma sociedade com 
hábitos saudáveis, autoestima, qualidade de vida e despertando a consciência de que o 
melhor tratamento é a prevenção.  

A Academia ao Ar Livre é formada por 10 equipamentos de ginásticas que atendem 
todas as necessidades das pessoas acima de 12 anos, ou seja, alongar, fortalecer e 
desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica e coordenação 
motora. 

As Academias ao Ar Livre (AAL) possuem características aeróbicas (simulador de 
caminhada, esqui) pois são realizados de forma contínua e num ritmo mais acelerado, 
exercícios de força (leg-press, desenvolvimento, supino, puxada costas, extensão pernas) 
e ambos de força e aeróbico ( simulador de cavalgada , remada). 

Conforme indicado acima, podemos descrever os aparelhos da Academia ao Ar 
livre , segundo o seu grupo muscular, da seguinte forma: 



 
 Esqui: aparelho que trabalha os músculos da coxa e glúteo. Permitindo ainda uma 

sincronia de exercícios feitos pelas pernas e braços, onde você poderá concentrar 

mais forças nas pernas ou braços.                                                                         

                                                                                                                                                              
 

 Simulador de Cavalgada: este equipamento possibilita trabalhar tanto a 

musculatura das costas e os bíceps, quando a força é depositada mais nos braços 

e o quadríceps quando a força é feita mais com as pernas 

                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                 

 Rotação vertical: é um equipamento direcionado mais aos braços e ombros, não 

exige força, porém pode ser usado como um  aparelho de aquecimento. 

                                                                    
 Simulador de leg-press (pressão de pernas): trabalha especificamente as coxas e 

glúteo. No momento do exercício é importante observar a postura e o joelho não 

pode ultrapassar a linha do dedo do pé. 

                                                                          



 Remada sentada: a musculatura trabalhada neste aparelho é a da cintura 

escapular, devido a pegada mais aberta, como se estivesse praticando um remo. É 

importante cuidar para que no momento do exercício os cotovelos fiquem na altura 

do ombro para alcançar o resultado desejado.                                                  

                                                                              
 Extensor ( multi-exercitador) trabalha o músculo do quadríceps e extensão de 

joelho, podendo ser executado em três variações, sendo elas, quanto mais aberto 

estiver o ângulo dos pés, mais a parte de dentro da coxa é trabalhada, quanto mais 

fechado o ângulo, mais a parte de fora da coxa é exercitada e se o pé estiver na 

posição padrão, de 90º, o efeito é para o quadríceps inteiro. 

                                                                     
 Abdominal (surf): este aparelho trabalha basicamente a parte lateral do abdômem, 

caso você sinta dor ao realizar este exercício é melhor não fazê-lo pois irá forçar a 

parte lateral da coluna. 

                                                                
 Supino: é um aparelho que fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos 

membros superiores. 



                                                                     
Desenvolvimento: aparelho para exercício de desenvolvimento dos membros 
superiores. Fortalece os músculos das costas, ombros, braços e peito.                                                                                          

 
 
 
 
7. ENCAMINAMENTO METODOLÓGICO: 
 
 
 
 O projeto será desenvolvido em 32 horas aulas divididas em aulas práticas e 
teóricas. 
 

  

PLANO DE AULA 01 

 

Título da atividade: Apresentação do projeto 

Tempo da atividade: 01 hora-aula  

Objetivo geral: Situar os alunos dentro do contexto no qual eles farão parte, 

compartilhando com a turma os principais aspectos que serão desenvolvidos no decorrer 

do projeto. 

Encaminhamentos metodológicos: iniciar a aula com a exposição do projeto de 

implementação para a turma, expondo as principais ideias e atividades que serão 

realizadas no decorrer do semestre e qual a metodologia que será usada para o 

desenvolvimento do tema de estudo e de que forma serão avaliados. Toda essa 

exposição tem como objetivo incentivá-los a participarem com entusiasmo e seriedade, 

entendendo que parte do sucesso da implementação também depende da turma. 



 

                                                           Atividades 

 

 

www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&t 

 

 

 Comentar com os alunos a prática de Atividades físicas em local público. 

 

 

 

 

 

 

 PLANO DE AULA 02  

 

Título da atividade: Questionário. 

Tempo da atividade: 02 hora-aulas 

Objetivo geral: Aplicar aos alunos dois questionários com perguntas abertas e fechadas 

com o intuito de investigar a frequência em que praticam uma Atividade Física fora da 

escola e coletar informações sobre o conhecimento das academias ao Ar Livre bem como 

avaliar como anda sua Qualidade de Vida. 

Encaminhamentos metodológicos: Será entregue aos alunos dois questionários para 

que os alunos respondam individualmente. Será realizada pelo professor uma leitura 

tirando todas as dúvidas de como responder as questões e orientando-os no que for 

necessário. 

 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&t


 

Atividades 

 

Questionário o1: Academias ao Ar Livre 
 
Questão 01: Você costuma praticar uma Atividade Física durante a semana, fora 
das aulas de Educação Física? 
(   ) sim 
(   ) não 
Quantas vezes? _________________________ Qual? __________________ 
 
 
Questão 02: Você já ouviu falar sobre a existência das Academias ao Ar livre? 
(   ) sim 
(   ) não 
Aonde? _________________________________________________ 
 
 
Questão 03: Você acha importante a implantação desse programa das Academias 
ao Ar livre para sua cidade? 
(   ) sim 
(   ) não 
Porque?: ________________________________________________ 
 
 
Questão 04: Você saberia realizar os exercícios adequadamente nos aparelhos das 
Academias ao Ar Livre? 
(   ) sim, sem a ajuda de um profissional 
(   ) não, seria necessário a ajuda de um profissional 
 
 
Questão 05: Quais benefícios você buscaria com a prática de exercícios nas 
Academias ao Ar livre? 
(   ) evitar doenças 
(   ) melhorar a estética 
(   ) diminuir o peso 
(   ) aumentar a flexibilidade 
(   ) outros ______________________________________ 
 
 
Questão 06: Pelo fato de as Academia ao Ar Livre (AAL) serem gratuitas e em um 
espaço público você se sentiria motivado a usá-las como forma da pratica de uma 
atividade regular ? 
(   ) sim, porque____________________________________________ 
(   ) não, porque ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
Questão 07: Você sabe para qual público é destinada a Academia ao Ar Livre? 
(   ) sim 
(   ) não 
Qual: _____________________________ 

 

 

Questionário 02 : Atividade Física 
 

QUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – IPAQ VERSÃO CURTA  

Nome: ________________________________________ 

Data: ___/___/___ Idade:________ Sexo: F (   ) M (   )      Peso: ________ 

Você trabalha de forma remunerada: (    ) Sim (   ) Não        Altura: ________ 

Quantas horas você trabalha por dia: ________ 

Quantos anos completos você estudou: _______ 

De forma geral sua saúde esta: 

(    ) Excelente  (    ) Muito boa   (   ) Boa  (   ) Regular  (   ) Ruim 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 
como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que esta sendo 
feito em diferentes parses ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender 
que tão ativos n6s somos em relação a pessoas de outros parses. As perguntas estão 
relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física em uma semana 
NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem as atividades que você faz no 
trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte 
das suas atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por 
favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. 

Obrigado pela sua participação! 

Para responder as questões lembre que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 
e que fazem respirar MUlTO mais forte que o normal 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 
que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 
menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginastica aeróbica, 
jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos 
pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer 
atividade que faça você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou 



batimentos do coração. 

dias______ por SEMANA  (    ) Nenhum 

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas: _______ Minutos:______ 

2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por 
pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, 
dançar, fazer ginastica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer 
serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do 
jardim, ou qualquer atividade que faça você suar leve ou aumentem moderadamente sua 
respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

dias______ por SEMANA (    ) Nenhum 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 
contínuos, quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

Horas: _______ Minutos:______ 

 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 
contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 
outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

dias______ por SEMANA (    ) Nenhum 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta 
tempo no total você gasta caminhando por dia? 

Horas: _______ Minutos:______ 

4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no 
trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo 
que você gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa, visitando 
amigos, lendo e sentado ou deitado assistindo televisão. 

Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana? 

Horas: _______ Minutos:______ 

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana? 

Horas: _______ Minutos:_________ 

 

 Fazer uma leitura e esclarecer as dúvidas no preenchimento dos questionários. 

 O questionário será aplicado no início e término do projeto. 

 

 



 

PLANO DE AULA 03 

 

Título da atividade: Atividade Física e Exercício Físico 

Tempo da atividade: 04  hora- aulas 

Objetivo geral: Esclarecer a diferença entre Atividade Física e Exercício Físico e 

conhecer os benefícios da Atividade Física ao longo da vida. 

Encaminhamentos metodológicos: O professor inicia a aula com uma conversa 

informal sobre Atividade Física, questionando os alunos em relação á frequência, 

importância e benefícios adquiridos com a prática de uma Atividade Física regular. Será 

apresentado aos alunos um vídeo sobre Atividade Física, enfatizando os principais 

aspectos relacionados à Atividade Física e Saúde.  

 Numa segunda aula será trabalhado com os alunos um slide sobre Saúde, 

benefícios da Atividade Física e Qualidade de Vida.  

 Será proposto aos alunos uma pesquisa com as pessoas de sua convivência 

familiar como pais, avós, irmãos, etc, quanto a frequência e hábito de atividades físicas 

para serem explanadas e comentadas numa próxima aula. 

 No final de cada aula será realizada uma forma de Atividade Física que possa ser 

realizada por todos os alunos, como por exemplo: alongamentos, caminhadas, jogos 

coletivos, ginástica, etc. 

 

 

Atividades 

 

Atividade Física e Saúde 

 
A prática de uma Atividade Física regular é sem dúvida uma forma de promover a 
saúde, seus benefícios podem ser observados em todo o organismo auxiliando a 
melhora da força, do tônus muscular e da flexibilidade, e quando realizada desde 
criança seu benefício resulta na melhora do desenvolvimento das habilidades 
motoras. 

Segundo Caspersen, Powell & Christenson, 1985, a atividade física é definida 
como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, que 
resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso. Já o exercício físico 
recebe a denominação de uma subcategoria da atividade física como um 
exercício programado, repetitivo, com estrutura e objetivos definidos em prol a 
manutenção ou melhoria de um ou mais componentes da aptidão física, sendo 
que ambos recebem papel importante na melhora da aptidão física quando 
realizados de forma correta e progressiva.( p 126-131 ) 

 

  



          Nahas (2001), conceitua a aptidão física simplesmente como a capacidade de 
realizar atividades físicas, sendo essa uma característica que pode derivar de fatores de 
saúde, alimentação, fatores hereditários e principalmente da prática de exercícios físicos. 
Essa aptidão tem vital importância para a realização das atividades físicas, e também, 
para a manutenção e melhora da saúde.  
 Através da consciência e informação é possível manter o nosso corpo ativo, 
evitando os males da inatividade, apesar de vivermos em um mundo tecnológico onde os 
aparelhos eletrônicos muitas vezes são a melhor opção, é preciso, de certa forma, 
compensar o movimento com atitudes que nos levem a um gasto de energia, ou seja, 
colocar o corpo para se movimentar em determinadas situações do dia a dia. 
 A Atividade Física tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, saúde e nos 
levar a uma vida saudável. 
  

Dantas (1999), buscando responder em que medida a atividade física 
proporcionaria uma desejável qualidade de vida, sugere que programas de 
atividade física bem organizados podem suprir as diversas necessidades 
individuais, multiplicando as oportunidades de se obter prazer e, 
consequentemente, otimizar a qualidade de vida. (p 75-82) 

 
 Para conseguirmos manter uma regularidade na Atividade Física escolhida é 
preciso que esta seja realizada com prazer, toda atividade feita sobre pressão ou 
obrigação resultará em fracasso, ou seja, torna-se uma rotina exaustiva fazendo com que 
a pessoa desista antes mesmo de observar algum resultado. No caso das crianças e 
adolescentes a Atividade Física deve ser atrativa, estimulante e acima de tudo divertida, 
quando se sente prazer em realizar uma Atividade Física o corpo responde com muito 
mais estímulo e a frequência a essa Atividade passa a ser natural e regular. 
 McArdle & Katch (1996) preconizam a prática de exercícios físicos regulares como 
fator determinante no aumento da expectativa de vida das pessoas. 
 A regularidade de uma Atividade Física é fundamental para que seus benefícios 
sejam desfrutáveis. De acordo com os especialistas, a pessoa que realiza uma atividade 
física no mínimo três vezes na semana reduz as chances de desenvolver doenças 
cardíacas, osteoporose, hipertensão arterial, etc. 
 

 Ler o texto sobre Atividade Física e Saúde. Em seguida discutir com os alunos os 

conceitos de Atividade Física e Exercício Físico. 

 Apontar os benefícios causados pela prática de uma Atividade Física Regular. 

 Assistir os vídeos abaixo, refletindo com os alunos a importância da prática de 

uma Atividade Física regular. 

https://www.youtube.com/watch?v=zsYGYURfv1Q ( Atividade Física x Exercício 

Físico) 

https://www.youtube.com/watch?v=9iGPOsk9tIo ( Benefícios da Atividade Física). 

  

 Trabalhar com a apresentação de um slides, enfatizando os benefícios da 

Atividade Física e Qualidade de Vida. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zsYGYURfv1Q
https://www.youtube.com/watch?v=9iGPOsk9tIo


 

Atividades práticas: 

 

                             

                              Caminhadas                                                         Alongamentos 

 

             

       Ginástica                                                               Jogos Coletivos                                                         

 

                                  https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images 

 

 

  

PLANO DE AULA 04 

 

Título da atividade: Saúde, Sedentarismo e doenças cardiovasculares  

Tempo da atividade: 02  hora-aulas 

Objetivo geral: Identificar as principais doenças relacionadas ao Sedentarismo e 

conhecer formas de prevenção. 

Encaminhamentos metodológicos: O início da aula acontecerá com o estudo do texto: 

“Atividade Física e prevenção de doenças”. Após a leitura do texto é realizado com os 

alunos um debate sobre, Sedentarismo, Doenças cardiovasculares e prevenção. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images


 No final da aula será proposto aos alunos uma Atividade Física coletiva na quadra 

da escola. 

 

Atividades 

 

                              Atividade Física e Prevenção de Doenças: 

Matsudo & Matsudo (2000), reiteram a prescrição de atividade física enquanto 
fator de prevenção de doença e melhoria da qualidade de vida, sendo que o gasto de 
energia ajuda na perda de peso e contribui para a diminuição dos níveis de estresse. 

É comum ouvirmos as pessoas falar da falta de tempo, correria do dia a dia, 
falta de espaços adequados para a prática de atividades físicas e até mesmo a falta 
de dinheiro para manter uma academia ou outro recurso para exercitar-se, neste 
caso, tornam-se cada vez mais sedentárias oportunizando assim o aparecimento de 
várias doenças, que muitas vezes estão associadas ao tabagismo e consumo 
excessivo de álcool.  
 Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Sedentarismo traz muitos malefícios 
para a Saúde, que podem estar associados algumas doenças como por exemplo: 

 
 Pressão Alta: Pessoas consideradas "sedentárias" obrigam o coração a realizar 

um maior esforço, pois o músculo cardíaco necessita realizar mais pressão para 
que o sangue percorra o corpo todo, elevando a pressão arterial. A atividade física 
não só diminui a pressão, como ainda auxilia na prevenção contra o surgimento de 
outras patologias, uma vez que aumenta a resistência e capacidade 
cardiovascular. 
 

 Osteoporose: Os exercícios contribuem para a formação de massa óssea, pois 
previnem o desenvolvimento da osteoporose. A atividade física favorece a fixação 
de cálcio, o que é imprescindível para evitar a doença, visto que ela pode ser 
ocasionada pela progressiva descalcificação; 

 
 Diabetes: De acordo com os especialistas, o aumento da gordura localizada, em 

especial na região abdominal, é uma das razões que levam ao quadro de rigidez a 
insulina. Sendo assim uma das melhores formas de se prevenir contra o diabetes 
é equilibrar uma alimentação adequada a prática regular de exercícios físicos; 

 
 Estresse: manifesta-se através da ansiedade que pode desencadear uma série 

de transtornos como: preocupação excessiva, medo, falta de controle, tensão 
permanente, dentre outros. Esses sintomas podem ser intensificados por conta do 
sedentarismo, pois ocorre uma interdição da produção de endorfina, 

 
 Obesidade: é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um 

consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo 
organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia, ou seja, 
a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético 
correspondente. 

 

 

 



 

 Comentar o texto acima, enfatizando as principais doenças que podem ser 

causadas com a falta da prática de uma Atividade Física regular. 

 Assistir os vídeos abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_NBX8XAjU_g ( Sedentarismo e Obesidade) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l6yFBsH1shk ( Muito além do peso ) 

 

Atividades Práticas: 

 

                  

            Pular corda                                                   Jogo recreativo 

https://encrypted-tbn2.gstatic                                                   http://lh6.ggpht.com/jogo 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AULA 05 

 

Título da atividade: Origem das Academias ao Ar livre 

Tempo da atividade: 02 hora-aulas 

Objetivo geral: Conhecer a origem e quais aparelhos fazem parte de uma Academia ao 

Ar livre. 

Encaminhamentos metodológicos: O professor inicia a aula com uma conversa 

informal com os alunos sobre Atividades físicas ao ar livre. Será passado aos alunos um 

vídeo sobre a origem e o funcionamento das Academias ao Ar livre no Brasil e 

https://www.youtube.com/watch?v=_NBX8XAjU_g
https://www.youtube.com/watch?v=l6yFBsH1shk
https://encrypted-tbn2.gstatic/
http://lh6.ggpht.com/jogo


posteriormente trabalhado o texto:” Academia ao Ar Livre, aparelhos” 

 

Atividades 

 

Academias ao Ar livre ( AAL) 
 
  Partindo da ideia da importância da pratica regular de uma Atividade Física ao 
longo da vida é oportuno ressaltar as Academias ao Ar livre, onde cada vez mais 
prefeituras de cidades do Brasil preocupam-se em oferecer alternativas à população, com 
atividades físicas gratuitas e acessíveis. 

 Segundo relatos históricos, as Academias ao Ar Livre tiveram sua origem na 
China, onde aparelhos semelhantes aos usados nas academias de ginástica eram 
montados em praças públicas, com objetivo de proporcionar a comunidade, em especial 
os idosos, a prática de exercícios físicos com fácil acesso e totalmente gratuita. 

No Brasil a primeira Academia ao Ar livre (AAL), também conhecida como 
Academia da Terceira Idade (ATI) surgiu em meados de 2008, na cidade de Maringá. O 
criador do projeto foi Roberto Nagahama, que na época era secretário de esportes da 
prefeitura municipal da cidade. 

Os aparelhos da Academia ao Ar Livre proporcionam a prática de atividades físicas 
através de movimentos naturais e amplos, simulam caminhadas, contribuem no 
alongamento e não precisam de uma roupa específica de ginástica para usá-los, apenas 
uma vestimenta confortável e muita disposição, o que de certa forma desperta o gosto 
pela atividade física. 

Considerando as colocações acima, Nagahama, afirma que as Academias da 
Terceira Idade (ATI) ou Academias ao Ar Livre (AAL) promoveram na cidade de Maringá, 
a inclusão social, o entretenimento, além de outros benefícios, resgataram e 
transformaram os locais públicos mais bonitos e atrativos ajudando a construir uma 
sociedade com hábitos saudáveis, autoestima, qualidade de vida e despertando a 
consciência de que o melhor tratamento é a prevenção.  

A Academia ao Ar Livre é formada por 10 equipamentos de ginásticas que 
atendem todas as necessidades das pessoas acima de 12 anos, ou seja, alongar, 
fortalecer e desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica e 
coordenação motora. 
 

 

 

 

 Comentar com os alunos a origem das Academias ao Ar Livre, no Brasil e no 

mundo, bem como a importância da prática de uma atividade física regular. 

 

 Assistir ao vídeo: origem das Academias ao Ar livre. 

 

 

 



 

 

Aparelhos da Academia ao Ar Livre 

 

As Academias ao Ar Livre (AAL) possuem características aeróbicas (simulador de 
caminhada, esqui) pois são realizados de forma contínua e num ritmo mais acelerado, 
exercícios de força (leg-press, desenvolvimento, supino, puxada costas, extensão 
pernas) e ambos de força e aeróbico (simulador de cavalgada , remada). 

Conforme indicado acima, podemos descrever os aparelhos da Academia ao Ar 
livre, segundo o seu grupo muscular, da seguinte forma: 

 
 Esqui: aparelho que trabalha os músculos da coxa e glúteo. Permitindo ainda uma 

sincronia de exercícios feitos pelas pernas e braços, onde você poderá concentrar 

mais forças nas pernas ou braços.                                                                         

                                                                                                                                                              
 

 Simulador de Cavalgada: este equipamento possibilita trabalhar tanto a 

musculatura das costas e os bíceps, quando a força é depositada mais nos braços 

e o quadríceps quando a força é feita mais com as pernas 

                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                 

 Rotação vertical: é um equipamento direcionado mais aos braços e ombros, não 

exige força, porém pode ser usado como um  aparelho de aquecimento. 

                                                                    



 
 
 

 Simulador de leg-press (pressão de pernas): trabalha especificamente as coxas e 

glúteo. No momento do exercício é importante observar a postura e o joelho não 

pode ultrapassar a linha do dedo do pé. 

                                                                          
 Remada sentada: a musculatura trabalhada neste aparelho é a da cintura 

escapular, devido a pegada mais aberta, como se estivesse praticando um remo. 

É importante cuidar para que no momento do exercício os cotovelos fiquem na 

altura do ombro para alcançar o resultado desejado.                                                  

                                                                              
 Extensor ( multi-exercitador) trabalha o músculo do quadríceps e extensão de 

joelho, podendo ser executado em três variações, sendo elas, quanto mais aberto 

estiver o ângulo dos pés, mais a parte de dentro da coxa é trabalhada, quanto 

mais fechado o ângulo, mais a parte de fora da coxa é exercitada e se o pé estiver 

na posição padrão, de 90º, o efeito é para o quadríceps inteiro. 

                                                                     
 Abdominal (surf): este aparelho trabalha basicamente a parte lateral do abdômem, 

caso você sinta dor ao realizar este exercício é melhor não fazê-lo pois irá forçar a 

parte lateral da coluna. 



                                                                
 Supino: é um aparelho que fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos 

membros superiores. 

                                                                     
Desenvolvimento: aparelho para exercício de desenvolvimento dos membros 
superiores. Fortalece os músculos das costas, ombros, braços e peito.                                                                                          

 
 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd 
 
 
 
 
 
 
 

 Apresentar aos alunos os aparelhos da Academia ao Ar livre, através 
de slides e vídeo: 

 
 

     

            

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd


 

                

                        

ACADEMIAS AO AR 
LIVRE

https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWebDBdTjxxM6Z3T0PqtwD6

UaoCZ1UTYJoVzv74PRd31xqOXVvZsANCwoj

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AULA 06 

 

Título da atividade: Academia ao Ar Livre 

Tempo da atividade: 12 hora-aulas 

Objetivo geral: Realizar séries nos aparelhos da Academia ao Ar livre, de forma correta e 

com orientação do professor. 

Encaminhamentos metodológicos: Iniciar a aula com uma caminhada até a praça, 

onde esta localizada a Academia ao Ar Livre. Os alunos deverão realizar séries nos 

aparelhos da Academia, inicialmente 3 séries de 10 repetições, alternando exercícios para 

os membros inferiores e superiores. Com a frequência semanal as repetições de cada 

série deve ser aumentada gradativamente para 15 e 20 repetições, dependendo do 

condicionamento e limite corporal de cada aluno. Após a realização das séries em todos 

os aparelhos os alunos deverão realizar um alongamento para relaxamento do músculo 

trabalhado, e retornar para a escola. 

 



Atividades 

   

 

  Caminhada até a praça onde está situada a Academia ao Ar livre. 

                                      

               http://www.google.com.br/url 

 

 

 

http://www.google.com.br/url


 

 

 

              https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imagens 

 

 

 

 

 

 Inicialmente 3 séries de 10 repetições; 

 Posteriormente 3 séries de 15 a 20 repetições. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imagens


 

 Alongamentos de relaxamento. 

 

                 https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imagens 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imagens


 

PLANO DE AULA 07 

 

Título da atividade: Confecção do Folder 

Tempo da atividade: 06 hora-aulas 

Objetivo geral: Confeccionar com os alunos um folder explicativo de como utilizar a 

Academia ao Ar livre. 

Encaminhamentos metodológicos: Propor aos alunos a construção de um Folder 

explicativo, inicialmente fotografar os aparelhos da Academia ao Ar Livre. Elaborar a 

descrição de execução de cada aparelho da Academia. 

 Após esse trabalho orientar os alunos para a montagem do folder, impressão e 

finalização do folder. 

 

Atividades 

 

                                                    

          Ex.     
 

 

- Simulador de Caminhada 

 

Para realização de caminhadas mais enérgicas com ampla extensão das pernas. Os 

movimentos devem ser amplos e extensos e o faça de 05 a 10 minutos. É excelente para 

as suas articulações e todo o organismo e trabalha principalmente as pernas. 

  

     http://vivendoavidabemfeliz.blogspot.com.br/2014/08/como-usar-os-aparelhos-de-ginastica-ao.html 

 

 

http://lh6.ggpht.com/-fHUgQWDnD_s/U-jLmLMxPBI/AAAAAAAAN1I/8n5wDSgCFrY/s1600-h/academia_ar_livre_simulador_caminhad%25255B1%25255D.jpg
http://lh6.ggpht.com/-fHUgQWDnD_s/U-jLmLMxPBI/AAAAAAAAN1I/8n5wDSgCFrY/s1600-h/academia_ar_livre_simulador_caminhad%25255B1%25255D.jpg
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://vivendoavidabemfeliz.blogspot.com.br/2014/08/como-usar-os-aparelhos-de-ginastica-ao.html&media=http://lh3.ggpht.com/-EN1l1xFfLsY/U-jLny7jtcI/AAAAAAAAN1Q/KAh6-TjxwKE/academia_ar_livre_simulador_caminhad%255B2%255D.jpg?imgmax=800&description=Como%20usar%20os%20aparelhos%20de%20gin%C3%A1stica%20ao%20ar%20livre:
http://vivendoavidabemfeliz.blogspot.com.br/2014/08/como-usar-os-aparelhos-de-ginastica-ao.html


 

 

 Fotografar os aparelhos da Academia ao Ar livre. 

 Elaborar a informação sobre a execução do exercício em cada aparelho da 

academia. 

 Montar um folder explicativo de como utilizar os aparelhos da Academia ao Ar livre. 

 Contatar com a gráfica a impressão do folder elaborado com os alunos. 

 

 

 

 

PLANO DE AULA 08 

 

Título da atividade: O Dia D “Saúde ao Ar Livre”. 

Tempo da atividade: 03 hora-aulas 

Objetivo geral: Informar a comunidade escolar e comunidade em geral a utilização 

correta dos aparelhos da Academia Ao Ar Livre, enfatizando a importância da Atividade 

Física regular e hábitos saudáveis pra promoção da Qualidade de Vida. 

Encaminhamentos metodológicos: Os alunos serão divididos em grupos, sendo que 

cada um deles ficará responsável pela explanação de um tema que será apresentado 

para a comunidade em geral, nos estandes montados na praça.  

 Cada grupo poderá escolher a sua forma de apresentação, com cartazes, faixas, 

objetos, etc... Os temas trabalhados serão: 

 Atividade Física 

 Academia ao Ar Livre 

 Hábitos saudáveis 

 Sedentarismo e Obesidade, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividades 

 

                                               

                    

SAÚDE AO AR LIVRE!!!!! 

 

 A prática de uma Atividade Física regular proporciona melhoria na 

                                     Qualidade de Vida. 

 

                                             

                                       http://www2.santoandre.sp.gov.br/sites/_fotos 

 

  Para praticar Atividade Física não tem idade..... 

             

http://www2.santoandre.sp.gov.br/sites/_fotos


           

                     

 

                                        https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images 

 

 Ter hábitos saudáveis ajuda a manter a saúde em dia. 

 

                                 

                                             

                                      http://4.bp.blogspot.com/habitossaudaveis.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images
http://4.bp.blogspot.com/habitossaudaveis.jpg


 

 Diga NÃO ao Sedentarismo e a Obesidade. 

 

 

 

http://www.santacasacm.com.br/dicas_de_saude/files/196_sedentarismo.jpg 

 

 Apresentação dos temas nos estandes montados na praça. 

 Orientações para a comunidade na utilização dos aparelhos da Academia ao Ar 

Livre. 

 Distribuição do folder explicativo. 

 Realização de Alongamentos com a comunidade em geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santacasacm.com.br/dicas_de_saude/files/196_sedentarismo.jpg
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