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Resumo Este projeto tem como seu principal objetivo 

apresentar uma metodologia a ser aplicada 
nas aulas de step para que as alunas 
exercitem com prazer as atividades propostas 
e possam dar continuidade a esta prática fora 
do ambiente escolar. A aplicação deste 
projeto dará a oportunidade às alunas de 
conhecerem melhor o seu desenvolvimento 
corporal e de praticar um estilo de ginástica 
que poderá acarretar benefícios físicos e 
psíquicos resultando numa melhora em sua 
qualidade de vida. É importante ressaltar que 
a proposta metodológica será elaborada 
através de um desenvolvimento pedagógico e 
didático iniciando pelos movimentos básicos, 
no estilo livre, aumentando gradativamente a 
complexidade até chegar ao estilo 
coreografado. Contudo, pretende-se que 
através da prática da ginástica de academia, 
as alunas conscientizem-se sobre a 
importância de uma atividade física regular, 
na qual os passos de Step serão 
apresentados de forma motivadora para que 
sirva como elemento incentivador para a 
obtenção de uma vida saudável. 
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GINÁSTICA DE ACADEMIA: STEP 

 

 

 

 

 
Você reconhece 

este estilo de 
ginástica de 

academia? 

 
Quais os benefícios 

que esta atividade pode 

trazer para a sua vida? 

O que você 
espera com a 

prática  do 
step? 



 

APRESENTAÇÃO 

 

A ginástica faz parte de um dos conteúdos estruturantes da Educação 

Física, segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do 

Paraná, portanto cabe aos profissionais da área da Educação Física: transmitir 

o conhecimento, orientar, educar, buscar capacitação e se atualizar através de 

atuais fontes de fundamentação teórica para melhorar sua prática e deixá-la 

coerente com a demanda sociocultural da atualidade. As informações 

adquiridas e repassadas por um docente faz dele um ser competente para 

prevenir e estimular o aluno para uma vida saudável dentro e fora do âmbito 

escolar. 

A escola possui uma importância enorme na formação dos indivíduos, e 

quando se fala em Educação Física, mais precisamente no conteúdo 

estruturante Ginástica, aprender e ensinar o conteúdo específico Step, 

apresenta muita dificuldade devido ao interesse dos alunos que está 

diretamente ligado à metodologia aplicada, à motivação de ambas as partes, 

aos objetivos propostos e as dificuldades encontradas nas capacidades físicas, 

mais precisamente na coordenação motora e na ritmicidade, portanto, o 

incentivo, a motivação, orientação adequada e o conhecimento aprofundado é 

a base para o sucesso de uma boa aula.  

 Esta Unidade Didática apresenta algumas atividades práticas em uma 

sequência pedagógica para se aplicar o conteúdo específico: Step. As 

atividades propostas devem ser apresentadas de forma atraente e prazerosa, 

com o objetivo de que os alunos tenham a oportunidade de conhecer melhor o 

seu desenvolvimento corporal e possam praticar uma atividade física da qual 

acarretará benefícios físicos e psíquicos melhorando sua qualidade de vida, 

sendo assim, pretende-se que as aulas de step sirvam como elemento 

incentivador para uma vida saudável a partir da prática de exercícios físicos 

regulares.  

 

 



 

GINÁSTICA DE ACADEMIA 

 

Segundo Dallo (2007), toda e qualquer Ginástica é composta por um 

sistema de formas de movimentos, específica de cada modalidade, tem suas 

próprias técnicas de execução e envolve ações motoras diferenciadas bem 

como funções corporais distintas.  

 

Enquanto o esporte se caracteriza pela luta com a resistência 

exterior, a ginástica se coloca em conflito com a resistência interior do 

próprio organismo. Por um lado, por sua natureza, por outro lado, 

pela confusão causada pelas emoções, que influenciam cada 

processo do movimento. (Dallo, 2007, p. 305). 

 

A Ginástica apresenta 3 enfoques: o desenvolvimento corporal, o 

desenvolvimento do movimento e o desenvolvimento das noções de espaço, 

objetos e tempo. Ela é responsável por manter os pontos anatômicos, 

fisiológicos e psicológicos, em harmonia.  

  De acordo com o portal fitness de Luciano Nunes (2014), os tipos de 

Ginástica são:  

 Bodypump é a união da Ginástica localizada e da musculação, faz uso 

de barras e anilhas e é motivada pela música, tem a finalidade de 

desenvolver a resistência muscular, a força, definir os músculos e gastar 

calorias; 

 Bodyattack é um estilo de Ginástica que combina exercícios aeróbicos 

com  força e estabilidade, conhecido como um programa intervalado que 

visa condicionamento físico e cardiovascular; 

 Bodycombat é um estilo composto por combates aeróbicos, simula 

golpes de artes marciais. São aulas coreografadas que desenvolve a 

técnica dos golpes através de um treinamento de força, flexibilidade, 

resistência e agilidade; 

 Bodyjam é uma aula composta por ritmos dançantes que melhora o 

condicionamento físico através de exercícios aeróbicos executados em 

forma de passos de dança; 



  Bodystep utiliza plataformas conhecidas como step que desenvolve a 

capacidade cardiovascular. Tem 3 estilos na qual o coreografado é o 

mais bonito, mas também é o mais complexo, exige resistência, força e 

coordenação motora; 

 Bodybalance é uma aula de condicionamento postural. Une a Yoga, 

Taichi, Pilates e utiliza a técnica Zem de relaxamento. Tem a finalidade  

de integração física e mental, conscientização corporal e proporciona 

melhor flexibilidade e maior força muscular; 

 Bodyvive é um tipo de ginástica que se utiliza de bolas e elásticos 

trabalhando o sistema cardiovascular, força funcional CORE (abdominal 

e para vertebral) e o alongamento com o intuito de garantir um estilo de 

vida mais saudável ao praticante.  

 Power jump é uma aula de Ginástica que faz uso de um mini trampolim 

com músicas dinâmicas e coreografias fáceis que tem a finalidade de 

alto gasto calórico proporcionando um melhor condicionamento físico. 

 Power pool é executado através de exercícios da Hidroginástica, 

realizado na piscina através de um programa de treino com movimentos 

pré-coreografados que tem ênfase no desenvolvimentos cardiovascular; 

 Core 360° é uma aula chamada de treinamento funcional, é mais 

individualizada e tem objetivos específicos para determinados esportes; 

 RPM tem a finalidade de desenvolver a capacidade cardiovascular 

através de um programa de ciclismo indoor. 

Os Bodys foram criados na Nova Zelândia e os Powers seguem os 

mesmos moldes, mas foram feitos no Brasil, tem a Ginástica de grupo como 

sua principal função. 

STEP: EXERCÍCIOS 

 

Segundo Conti, na oficina aplicada na JOPEF 2014, no step existe o 

chamado Princípio Da Perna Pronta (PPP), que consiste em subir e descer da 

plataforma combinando o mecanismo básico do andar.  

 O Princípio Da Perna Pronta segue a tendência natural de cada passo. 

Alguns passos são executados com movimentos básicos que recaem sobre a 

mesma perna (básico, lunge e passo V) e outros movimentos básicos efetuam 



a troca de perna, são eles: elevações, alternado com giro, passo L, passo T, 

reverso, cruzado, atravessado, aberto (montaria) (AMANTÉA, 2003). 

Uma aula de step está dividida em passo básico, elevações e 

repetidores. O passo básico consiste em colocar os dois pés na plataforma 

onde o primeiro que sobe é o primeiro que desce, ele faz parte da chamada 

“família 1”, de liderança simples. As elevações fazem parte da “família 2”, é de 

liderança alternada e caracteriza-se pela troca de perna onde a primeira que 

sobe é a segunda que desce (CONTI, 2014). 

Fazem parte das elevações, cinco movimentos: chute, joelho, abdução, 

extensão de quadril (lunge) e flexão de joelho (cruzada ou paralela). Os 

repetidores podem acontecer de dois a sete, onde cada um possui dois pulsos 

ou dois tempos (contagem da dança). Chama-se frase musical, quando um 

passo é composto por quatro vezes de oito tempos (pulsos). Já uma sequência 

é formada por  duas vezes de 32 tempos. 

As aulas são classificadas por estilos de acordo com Conti (2014): 

 Estilo livre: só são executados os movimentos da família um; 

 Estilo livre coreografado: são pequenas combinações com 

exercícios da família um e da família dois que são eliminadas; 

 Estilo coreografado: são combinações da família um e da família 

dois que são somadas, formando uma sequência coreográfica e 

posteriormente um bloco.  

Algumas nomenclaturas utilizadas no step: passo básico, passo V, passo L, 

passo T, lunge frontal, lunge lateral, mambo, step mambo, aberto (montaria), 

reverso, giro, stomp (quando não troca), step touch (abre e fecha lateralmente), 

zig zag, chassè, entre outros designados por cada professor. A nomenclatura 

citada nessa unidade didática é universal e são nomes atribuídos originalmente 

pela Reebook (empresa originalmente britânica, de equipamentos esportivos), 

feitas algumas adaptações apenas para a tradução da nossa língua. 

 

STEP: BENEFÍCIOS 

 

Assim como qualquer atividade física aeróbica, o step encontra-se aos 

praticantes dessa modalidade, como um estilo de vida ativo influenciando de 



forma positiva a saúde física e psicossocial. A prática do step capacita o aluno 

para atividades rotineiras sejam elas da escola, de um trabalho ou por lazer 

desenvolvendo a sua aptidão física (AMANTÉA, 2003).   

Segundo Nahas (2001), a aptidão física pode ter duas abordagens, uma 

está relacionada à performance, através da qual é verificada o bom 

desempenho em esportes e atividades específicas e a outra está relacionada à 

saúde, que está associada à prevenção e redução dos riscos de doenças.  

 Segundo Amantéa (2003), a prática do step traz benefícios fisiológicos 

como diminuição da porcentagem de gordura corporal; benefícios psicológicos 

como o auxílio na memória e proporciona uma sensação de prazer e benefícios 

motores que melhora o equilíbrio e as capacidades físicas como a coordenação 

e agilidade. 

 

MOTIVAÇÃO E INCENTIVO 

 

De acordo com Menestrina (2005), para que o propósito de uma melhora 

na qualidade de vida aconteça através de um estado apropriado de saúde é 

necessário que o homem apresente aptidões e qualidades indispensáveis, 

vencendo suas limitações, sendo prático na sua objetividade e compreenda 

seu corpo. 

 

Uma pedagogia eficaz, em educação física, numa concepção de 

educação para a saúde, deve ter como finalidade primordial a 

educação da consciência humana, para assegurar práticas de saúde 

entendidas, de forma geral, como atributo individual e um valor de 

âmbito social, caracterizando-se como uma nova pedagogia, voltada 

a um “saber ser” e um “saber viver”, capaz de produzir um homem 

sadio, uma sociedade autêntica e uma cultura social renovada. 

(MENESTRINA, 2005, p. 44). 

 

Se existir uma ação pedagógica, dentro da Educação Física, voltada 

para a saúde, surgiria o favorecimento da ação crítica, da responsabilidade, 

comportamentos e ações que beneficiem a saúde e assim apareceriam 

atitudes coerentes e compatíveis com a dignidade natural do ser humano. O 

aluno é um ser humano e deve preocupar-se com o bem estar e não com 



doenças, portanto deve ser capaz de compreender sua integração com o meio 

ambiente, entender que faz parte do meio social e da natureza e que é 

dependente desses. 

A educação como um todo envolve família, portanto os pais têm um 

papel fundamental para o incentivo dos filhos, sendo assim, se eles praticam 

uma atividade física, acabam motivando-os através do exemplo e despertando 

o interesse pelo exercício. Essa influência dos pais também é importante, seja 

na motivação ou no comportamento proativo à prática física, já que as atitudes 

e valores podem ter efeito na postura do adolescente frente às atividades 

físicas (JERSILD, 1976). 

 A sociedade e o meio em que se vive influenciam na vida do homem, 

mas quando o assunto é escola, deve-se pensar na relação professor – aluno. 

A neurociência explica que quando o educando sente-se parte atuante no 

processo de aprendizagem, forma-se um clima propício para uma 

aprendizagem prazerosa. Todo o ser humano deve ser preparado, 

especialmente graças à educação que recebe na juventude para elaborar 

pensamentos autônomos e críticos e “para formular os seus próprios juízos de 

valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes 

circunstâncias da vida.” (DELORS, 1999. pg. 99).  

LeDoux afirma que a razão, o instinto e a emoção andam juntos, mas 

sempre um sobressai ao outro, pois aprendemos através dessas três formas de 

inteligência e elas podem ser treinadas. A emoção de um professor está 

explícita em sua metodologia e isso facilitará ao aluno interligar os quatro 

pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. 

Pode ser possível afirmar que a aprendizagem será mais significativa e 

eficiente se houver estímulo no aprendizado do aluno e que podemos corrigir 

os distúrbios da atenção “quando se envolve o aluno em procedimentos que 

despertam seu sentido de coerência, motivação e interesse...” (ANTUNES, 

1999. pg. 17). 

 Se o conhecimento não possuir sentido na vida do aluno, cabe ao 

professor criar novas metodologias, sendo assim poderá ocorrer uma melhora 

na qualidade de ensino e no aprendizado do aluno. 



 Segundo o método Pestalozzi, (Citado por: Luzuriaga, 1978), só é 

educativo e essencial o que influi nos homens no conjunto de suas 

capacidades. Tudo quanto não toca a totalidade de seu ser, não o toca 

naturalmente e não é humanamente educativo na extensão da palavra. O 

cérebro pode ser comparado com os músculos, se forem ativados, renderão 

melhor, serão fortalecidos. O cérebro deve ser exercitado diariamente, essa 

dedicação leva ao sucesso. A prática modifica o cérebro, ativa áreas, abre 

caminhos, facilita a lembrança. Foi comprovado que quanto mais novo, mais 

jovem é uma pessoa, mais fácil é o aprendizado. O elogio é motivador e deve 

ser utilizado pelos professores e pelos pais, pois é algo positivo que 

guardaremos mais facilmente em nossa memória. 

 A afetividade interfere no aprendizado, pois está ligada ao interesse, a 

motivação e ao incentivo, ou seja, o aprendizado depende da relação existente 

entre o educador e o educando, portanto o sucesso no resultado final do 

aprendizado depende do nível de emoção durante todo o processo de ensino.  

 

A escola deve ser um complemento à educação familiar. E, para isso, 

os professores precisam saber educar a emoção e trabalhar as 

funções mais importantes da inteligência para formar pensadores, e 

não repetidores de informações. (CURY, 2014, p.71). 

 

 Segundo Berge (1988), uma pessoa cansará muito mais ao executar 

movimentos sem ser motivado à realizá-los com interesse, cabe ao professor 

despertar esse interesse. As aulas de Step, exigem um certo conhecimento da 

dança, mas não devem ter intuito de um espetáculo, portanto o professor deve 

conduzir sua aula abrindo as portas da sala com alegria. 

 

STEP: METODOLOGIA 

 

Segundo a professora Conti (2014), o step foi criado em março de 1989 

nos EUA, com finalidade fisioterapêutica e através dela o step tornou-se um 

elemento da Ginástica de academia, primeiramente em formato de circuito para 

posteriormente tornar-se uma aula específica.  

O segredo para que as aulas de step obtenham sucesso estão: 



 Primeiramente em se ter um bom professor, aquele incentivador, sempre 

alegre, sempre disposto;   

 

Domínio de sua área de conhecimento: o sólido conhecimento dos 

pressupostos teóricos e dos procedimentos práticos do seu campo 

específico da atuação permite que o professor se caracterize como 

um agente educacional qualificado e competente. Para conhecer 

adequadamente a sua área de ensino, o educador necessita dispor 

de uma visão ampla da realidade e dos demais campos do saber. 

(MENESTRINA,2005, p. 82). 

 

 Na escolha do repertório musical, pois é ele quem determina o rumo da 

sua aula, isto é, o repertório deve ser motivante;  

 Na execução física do profissional, ele deve ter postura e deve saber 

executar corretamente os exercícios, deve seguir uma progressão 

pedagógica; 

 Na comunicação verbal e gestual, explicar antecipadamente os 

exercícios, passar adequadamente os nomes dos passos, gesticular 

ordenando a sequência; 

 Dar o comando frontal e dorsal, oportunizando os alunos aprenderem de 

ambas as formas. 

 

A metodologia de trabalho compreende a disponibilidade do educador 

na promoção de uma atuação pedagógica mais efetiva, durante a 

realização de todas as tarefas que compõe o processo educativo. 

Engloba a capacidade de selecionar atividades necessárias, úteis e 

atualizadas para desencadear ações educativas coerentes com os 

propósitos de educação para a saúde, bem como, a organização e 

senso de responsabilidade para estruturar todas as etapas do 

processo. (MENESTRINA, 2005, p. 84). 

 

De acordo com LeDoux (1998), a neurociência explica que todas as 

memórias são associativas, portanto devemos procurar uma metodologia 

fazendo associações, isso facilitará o aprendizado de nossos alunos e 

consequentemente guardarão para sempre na memória. 



O fato de um movimento ser simples ou complexo pode favorecer ou 

dificultar naturalmente a sua execução. O amadurecimento da aprendizagem e 

a incorporação da motricidade vão depender das tentativas, das repetições e 

da fixação. Só pode ser considerado aprendizado quando o aluno for capaz de 

fazer uso consciente ou inconsciente do movimento como uma ação 

espontânea e natural de uma resposta motora. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 

Será um processo permanente e contínuo, bem como preconiza a LDB 

n°. 9394/96, e cabe ao professor organizar e reorganizar o seu trabalho 

sustentado, no caso deste, para o conteúdo: Ginástica.  

A avaliação estará relacionada ao desenvolvimento dos alunos no 

decorrer das aulas de Step e alguns critérios de avaliação serão analisados, 

como: se o aluno assimilou o conteúdo, se ele aprimorou sua prática, se ele é 

capaz de executar com autonomia os exercícios propostos, se ele consegue 

reelaborar os exercícios, se ele consegue criar e recriar coreografias, se ele 

apresenta construções de ideias, se ele consegue aplicar os conhecimentos 

adquiridos na resolução dos desafios corporais em atividades individuas e 

coletivas.  

É importante verificar se o aluno adquiriu noções básicas das regras, 

das técnicas e do vocabulário da ginástica de step, mas principalmente se ele 

reconhece e se apropria desses conhecimentos como meio para melhorar sua 

saúde e qualidade de vida a partir da prática de uma atividade física. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 

Todas as atividades devem iniciar com um aquecimento elaborado a 

partir de toques, passos básicos e elevações/repetidores. A finalização deverá 

ser feita com um alongamento que tem como objetivo manter a flexibilidade 

articular, o relaxamento muscular, a volta a calma, evitar lesões, acúmulo de 



tensões e principalmente para que o aluno possa adquirir melhor consciência 

corporal. 

O professor poderá ficar de costas ou de frente para os alunos, não 

existe uma forma perfeita, ambas tem suas vantagens e desvantagens, 

portanto para melhor assimilação e aprendizados dos alunos, é importante que 

o professor utilize-se de ambas as formas durante a aula. Cada exercício deve 

ser executado e demonstrado isoladamente para depois agrupar em pares. Ao 

iniciar a demonstração e a execução dos exercícios isolados e das sequências, 

é importante que seja realizada de forma lenta e a aceleração seja gradativa, 

bem como repetir quantas vezes forem necessárias. Cabe ao professor utilizar 

sinais, gestos e a fala para dar o comando.  

Para segurança do próprio aluno, principalmente para iniciantes, a 

plataforma deve ser de 10 cm e lembrá-los de manter os pés inteiros no chão e 

no step. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 01 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Identificar o conhecimento geral dos alunos sobre a ginástica; 

 Conhecer as expectativas da turma; 

 Apresentar os conceitos da ginástica, da ginástica de academia e do 

step. 

RECURSOS: 

Espaço: Sala de aula 

Materiais: Papel, caneta, TV Pendrive 

TEMPO PREVISTO: 

01 aula 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Trabalho individual  



TAREFA 1 

 

Entregar um questionário com as seguintes perguntas: 

1. O que você entende por ginástica? 

2. Você conhece alguma ginástica de academia? Qual? 

3. Você pratica alguma atividade física fora do ambiente escolar? Qual? 

4. Pretende praticar alguma atividade física após o término do Ensino 

Médio? Por quê? 

5. O que você espera das aulas de step? 

Após os alunos devolverem o questionário respondido, o professor: 

 Proporcionará o conhecimento sobre os conceitos da ginástica, da 

ginástica de academia e do step; 

 

 

TAREFA 2 

 

O professor: 

 Ilustrará sua aula com fotos e vídeos que exemplifiquem os tipos de 

ginástica de academia enfatizando o step com suas qualidades e seus 

benefícios; 

 Incentivará a prática do step em suas aulas de forma motivadora e 

incentivadora à prática de uma atividade física constante. 

 

 



ATIVIDADE 02 – DISCUSSÃO SOBRE O QUESTIONÁRIO E 

APRESENTAÇÃO DO STEP 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Despertar o interesse e a curiosidade dessa prática através da reflexão 

sobre o questionário; 

 Mostrar o elemento step; 

 Apresentar as regras de segurança; 

 Demonstrar os tipos de passos possíveis no step. 

RECURSOS: 

Espaço: Sala de aula 

Materiais: Step 

TEMPO PREVISTO:  

01 aula 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Individualmente com a turma toda 



TAREFA 1 

 

O professor fará uma reflexão sobre o questionário provocando e 

desafiando os alunos à prática. Cabe ao professor antecipar possíveis 

dificuldades e erros e solucioná-los, bem como tirar dúvidas e sanar os 

problemas que surgirão no decorrer da aula. 

 

 

TAREFA 2 

 

Com o step posicionado no chão, o professor irá: 

 Apresentar o step e suas nomenclaturas.  

 Conceituar o Princípio Da Perna Pronta (PPP), que consiste em subir e 

descer da plataforma combinando o mecanismo básico do andar; 

 Demonstrar os passos básicos que recaem sobre a mesma perna: 

básico, lunge e passo V;  

 Demonstrar os passos básicos que efetuam troca de perna: elevações, 

alternado com giro, passo L, passo T, reverso, cruzado, atravessado, 

aberto (montaria); 

 Exemplificar os estilos: livre, livre coreografado e coreografado. 



ATIVIDADE 03 – PASSOS BÁSICOS E SUAS VARIAÇÕES  

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Aprender os passos básicos do step, na prática; 

 Vivenciar as variações dos passos básicos do step, na prática; 

 Apresentar um ritmo e incorporar os passos de 120 bpm para 132 bpm; 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

04 a 05 aulas. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Individualmente com a turma toda. 

 



TAREFA 1 

 

Individualmente cada aluno irá pegar um step e fará experimentações 

através do comando do professor. O número de repetições irá depender do 

grau de dificuldade dos alunos de cada turma e essa percepção é feita pelo 

próprio professor. O professor deverá alternar sua posição, ora de frente para 

os alunos, ora de costas, ambas as posições tem suas vantagens e 

desvantagens, mas assim facilitará que todos os alunos executem através da 

visualização do movimento do professor, podendo assimilar melhor e aprender. 

Vale lembrar que quanto mais repetir, mais vai aprender, mas a motivação 

deve ser constante e o incentivo do professor também.  

Os alunos irão: 

 Executar o passo básico de subir e descer do step, alternando as 

pernas, como se estivesse caminhando, iniciando ora com a direita, ora 

com a esquerda;  

 Executar o passo básico step touch (seguradinha): 

 Executar o passo básico em V; 

 Executar o passo básico lunge frontal e lateral; 

 Executar os passos: giro, reverso, passo em L, passo em T, alternado 

com giro ou ½ giro, passo aberto (montaria), abdução lateral, avião, 

montaria com elevações (joelho, calcanhar, chute e abdução), 

manquinho (chassè no step/ passo e contra passo), zig zag, cowboy, 

aranha, samba e step coach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6cG_FWlotk&list=UUgX6TNxSBeU2bFHgl

X18kEw 

 

TAREFA 2 

 

Os alunos deverão encaixar os passos criados na tarefa 1, com a 

música na velocidade de 120 bpm para a velocidade de 132 bpm.

https://www.youtube.com/watch?v=c6cG_FWlotk&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw
https://www.youtube.com/watch?v=c6cG_FWlotk&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw


ATIVIDADE 04 – MONTAGEM DE SEQUÊNCIAS 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Executar os passos básicos com autonomia; 

 Criar uma frase musical (8 tempos); 

 Criar um tema musical ( 4 X 8 tempos= 32 tempos); 

 Construir uma sequência (2 X tema musical = 64 tempos); 

 Aumentar a velocidade na execução dos passos; 

 Treinar a memória; 

 Coordenar as passadas 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

 Aproximadamente 2 aulas 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em duplas e quartetos 



TAREFA 1 

 

Após a execução dos passos básicos (estilo livre), individualmente criar 

meia sequência: 1 X 32 tempos. Fazer a repetição iniciando tanto com a perna 

direita como com a perna esquerda. 

 

TAREFA 2 

 

Unir dois alunos os quais cada um deles repassará sua meia sequência 

para seu companheiro e juntos unirão as duas metades executando ainda o 

estilo livre. Não esquecer de fazer a repetição iniciando tanto com a perna 

direita como com a perna esquerda. 

 

TAREFA 3 

 

Unir as duplas das quais cada dupla repassará sua sequência de passos 

básicos para a outra dupla e juntos unirão as 2 sequências, ou seja 2 X 64 

tempos (estilo coreografado). Fazer sempre a repetição iniciando tanto com a 

perna direita como com a perna esquerda. 

 

TAREFA 4 

 

Encaixar a sequência de 64 tempos numa música com velocidade de 

132bpm.



ATIVIDADE 05 – DESLOCAMENTOS E VARIAÇÕES DE PASSOS 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Realizar passos fora do step através de deslocamentos; 

 Conhecer os tipos de deslocamentos: passo/contra passo (chassè), 

passo junta, giros, mambos, contra tempo/tchá tchá tchá (pá de bourrée); 

 Melhorar a coordenação, equilíbrio e agilidade. 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente 1 aula 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Individual 

 



TAREFA 1 

 

Executar os passos de deslocamento de frente e de lado utilizando os 4 

cantos da sala. Realizá-los sempre iniciando ora com a perna direita ora com a 

perna esquerda. Os passos a serem realizados são:  

 Contra tempo/tchá tchá tchá/passo/contra passo (chassè)= 1 passo na 

direita, o pé esquerdo junta e o pé direito dá mais um passo para frente, 

como se o pé esquerdo desse um chutinho no pé direito, repete a 

mesma sequência iniciando com a esquerda. 

 passo junta= passo na direita, junta o pé esquerdo, passo na esquerda, 

junta o pé direito. 

 Giros: direita, esquerda, direita, esquerda no mesmo eixo  

 

 

 

 Mambos: um passo na direita para frente mantendo o pé esquerdo atrás 

na meia ponta e volta com o pé direito para trás. 

  Pá de bourrée: pernas afastadas, cruza o pé direito atrás do pé 

esquerdo, abre lateralmente a perna esquerda para a esquerda e abre 

lateralmente a perna direita para a direita, repete o inverso. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU1NgrenCgQ&list=UUgX6TNxSBeU2bFH

glX18kEw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU1NgrenCgQ&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw
https://www.youtube.com/watch?v=KU1NgrenCgQ&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw
https://www.youtube.com/watch?v=KU1NgrenCgQ&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw


ATIVIDADE 06 – ELEVAÇÕES E REPETIDORES 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Executar elevações de joelho, flexão de joelho (calcanhar), chute e 

abdução; 

 Fazer a repetição das elevações e suas variações. 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente 1 aula 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Individual 



TAREFA 1 

 

 

Executar elevações de joelho, flexão de joelho (calcanhar), chute e 

abdução, alternando os lados (direita e esquerda), procurando realizar com 

maior amplitude de movimento para obter maior contração muscular e 

automaticamente produzir maior esforço. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z0eEbMq0X_g&list=UUgX6TNxSBeU2bFHg

lX18kEw 

 

 

TAREFA 2 

 

 

Repetir as elevações 2 a 3 vezes em cada perna e de cada lado. 

Modificar a frente da sala, para que os alunos tenham maior percepção de 

espaço e lateralidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=z0eEbMq0X_g&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw
https://www.youtube.com/watch?v=z0eEbMq0X_g&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw


ATIVIDADE 07 – PASSOS E SEQUÊNCIAS NO ESTILO LIVRE 

COREOGRAFADO 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Construir séries (4 X 8 tempos = 32) e não descartá-las; 

 Elaborar sequências a partir das séries e não descartá-las; 

 Realizar o estilo livre coreografado com passos que trocam e não trocam 

a perna (básicos e suas variações, elevações e repetidores). 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente 2 aulas 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em duplas ou trios 

 



TAREFA 1 

 

 

Cada dupla ou trio criará passos a partir dos básicos, de suas variações 

e das elevações e dos repetidores. Executarão isoladamente e depois 

agruparão esses passos. 

 

 

TAREFA 2 

 

 

Duas duplas ou trios se unirão e repassarão a metade de uma 

sequência para a outra dupla e assim construirão uma única sequência 

utilizando passos básicos e suas variações, bem como deslocamentos, 

elevações e repetidores, com e sem troca de perna. 



ATIVIDADE 08 – ELABORAR BLOCOS NO ESTILO 

COREOGRAFADO 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Construir séries (4 x 8tempos) e sequências (2 X 32 tempos); 

 Formar um bloco (2 sequências); 

 Estimular a memória e concentração; 

 Desenvolver o estilo coreografado; 

 Variar a intensidade dos exercícios;  

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente 2 aulas 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em duplas ou trios e depois duas duplas ou trios. 



TAREFA 1 

 

 

Em duplas ou trios, construir séries e sequências a partir de todos os 

passos já trabalhados até agora, sejam os básicos ou as elevações, fazendo 

uso dos passos de deslocamento. Tudo isso para que a aula não fique 

repetitiva e monótona. 

 

 

TAREFA 2 

 

 

Variar a intensidade dos exercícios através do aumento da velocidade 

da música, passando de 132 bpm para 144 bpm.  

 

 

TAREFA 3 

 

 

Variar a intensidade dos exercícios através da combinação de 

movimentos de braços com as pernas.



ATIVIDADE 09 – STEP NA LONGITUDINAL E NA TRANSVERSAL 

 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Criar sequências a partir da execução dos passos de forma diferente no 

step; 

 Experimentar o step na longitudinal; 

 Realizar passo cruzado com o step na longitudinal; 

 Realizar passo atravessado na transversal. 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente1 aula 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em duplas ou trios 

 



TAREFA 1 

 

Colocar o step na longitudinal e criar passos a partir desse 

posicionamento no chão; 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru5S4QLy0-

c&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw 

 

 

TAREFA 2 

 

Colocar o step na longitudinal e realizar o passo cruzado. 

 

 

 

 

 

TAREFA 3 

 

Colocar o step na transversal e realizar o passo atravessado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ru5S4QLy0-c&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw
https://www.youtube.com/watch?v=ru5S4QLy0-c&list=UUgX6TNxSBeU2bFHglX18kEw


ATIVIDADE 10 – COREOGRAFIAS COM 2 STEPS 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Utilizar dois steps ou na transversal ou na longitudinal; 

 Criar passos dos quais a execução seja idêntica em ambos os steps; 

 Criar passos dos quais a execução seja diferente nos dois steps; 

 Experimentar, criar, construir, brincar com os steps formando 

sequências. 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

2 aulas: 1 para utilizar os steps na longitudinal e outra para utilizar os steps na 

transversal 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em duplas ou trios. 



TAREFA 1 

 

Com o intuito de aumentar a execução e a percepção bilateral, criar 

passos que serão realizados na longitudinal de forma idêntica tanto no step 1 

(da esquerda) quanto no step 2 (da direita). 

 

 

 

TAREFA 2 

 

Dando continuidade ao exercício acima, agora serão criados passos 

diferentes para os steps 1 e 2, mantendo a posição longitudinal. 

 

TAREFA 3 

 

Com o intuito de aumentar a execução e a percepção bilateral, criar 

passos que serão realizados na transversal de forma idêntica tanto no step 1 

(da esquerda) quanto no step 2 (da direita). 

 

 

 

TAREFA 4 

 

Dando continuidade ao exercício acima, agora serão criados passos 

diferentes para os steps 1 e 2, mantendo a posição transversal. 



ATIVIDADE 11 – VISITA A UMA ACADEMIA DE GINÁSTICA 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Conhecer o ambiente de uma academia; 

 Conhecer as atividades de uma academia; 

 Visualizar vários estilos de ginásticas; 

 Participar de uma aula de step na academia; 

RECURSOS: 

Ônibus para o deslocamento e a academia para visitação 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamente 2 aulas 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

A turma toda. 



TAREFA 1 

 

 

Visitar uma academia para visualizar e conhecer todas as atividades que 

lá são desenvolvidas, se possível, manusear os aparelhos utilizados nas 

ginásticas praticadas na academia visitada. 

 

 

 

TAREFA 2 

 

 

Participar de uma aula de step na academia para conhecer aparelhos 

diferentes, sala com espelho, outra professora, enfim, conhecer o ambiente de 

uma academia e seus recursos. 

 

 



ATIVIDADE 13 – COREOGRAFIA 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Criar uma coreografia a partir do tema estipulado pela professora; 

 Colocar em prática todos os exercícios executados durante as aulas; 

 Desenvolver o estilo coreografado. 

RECURSOS: 

Espaço: Quadra ou sala de educação física ou um pátio 

Materiais: Step, aparelho de som, CD. 

TEMPO PREVISTO: 

4 aulas aproximadamente 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em trios ou quartetos. 

 

 

TAREFA 1 

 

Deixar os alunos livres para criar e montar uma coreografia para ser 

apresentada para a turma toda. 



ATIVIDADE 14 – FESTIVAL DE STEP JUNINO 

 

CONTEÚDO:  

Ginástica: Ginástica de condicionamento físico: Step 

OBJETIVOS:  

 Promover um Festival de Step Junino no colégio; 

 Participar de Mostras de Dança em Colombo e em Curitiba com 

coreografias montadas pelas próprias alunas; 

 Vivenciar um palco; 

 Conhecer um teatro; 

 Expor sua construção artística para todos do colégio e para um público 

diferente; 

RECURSOS: 

Quadra, pátio, praças e teatro. 

TEMPO PREVISTO: 

Aproximadamene 3 aulas 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: 

Em trios ou quartetos. 

 

TAREFA 1 

Apresentar sua coreografia na festa junina. Inscrever os grupos que 

quiserem para a Mostra de Dança e Cultura de Colombo, participar de eventos 

no município de Colombo e de Curitiba levando o Step Coreografado para o 

conhecimento de todos. 
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