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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 9 
 
Unidade Temática: Ginástica. 

Objeto de Conhecimento: Ginástica geral. 

 
Ginástica geral 

 

 
Imagem: @freepik 

 

A ginástica é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos de equilíbrio, 

força, flexibilidade, agilidade, resistência e controle. Desenvolveu-se na Grécia Antiga, a partir dos 

exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo habilidades para montar e desmontar um cavalo. 

A palavra ginástica é originária do grego “gymnádzein”, que significa treinar.  

A ginástica geral é a prática corporal que promove uma composição de elementos da 

ginástica (andar, correr, saltar, equilibrar, rolar, girar, etc.), praticados com e sem aparelho, e 

auxiliam no desenvolvimento da saúde, na melhora da condição física e na integração social. Além 

disso, contribui para o bem-estar tanto físico quanto psíquico, sob as perspectivas cultural e social.  

A ginástica pode ser competitiva, como as ginásticas acrobáticas, artísticas, rítmicas e de 

trampolim, e não competitiva, como o contorcionismo, a ginástica laboral e a hidroginástica. 
Fonte: adaptado de mundoeducacao.uol.com.br/educacao-fisica/ginastica.htm. | Acesso em 04/03/2021 
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1- Você pratica ou já praticou algum tipo de ginástica? Como foi a sua experiência? 

  

  

  

 

 

2- Observe as imagens a seguir e ligue as modalidades com a ginástica competitiva ou não 

competitiva: 

 

Ginástica competitiva 
Ginástica rítmica 

 

Hidroginástica 

 

Ginástica não competitiva Ginástica laboral 

 

Ginástica artística 
Imagens: @freepik  
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3- Vamos experimentar alguns elementos de uma ginástica não competitiva? Siga a lista de 

exercícios a seguir para se alongar. 

 

 

Estique um dos braços para cima, enquanto a mão do outro braço 

se apoia na cintura. O braço elevado se alonga cada vez mais para 

o lado. Repita o movimento para o outro lado, trocando a posição 

dos braços. 

 

Agora, com as pernas retas, tente pegar a ponta dos pés com as 

mãos. Enquanto isso, estique o outro braço para cima, alongando 

toda a extensão dos braços. Repita o movimento para o outro lado, 

trocando a posição dos braços e das pernas. 

 

Em seguida, levante os braços, unindo as palmas das mãos acima 

da cabeça, e levante um dos pés até encostá-lo no joelho da outra 

perna. Fique na mesma posição por 30 segundos. Repita o 

movimento, trocando o pé que fica encostado no joelho. 

 

Puxe uma das pernas para trás e tente encostá-la no bumbum, 

enquanto a outra mão tenta equilibrar o corpo em apenas um pé. 

Fique por 30 segundos na mesma posição e, em seguida, repita o 

movimento, trocando a perna que sobe em direção ao bumbum. 

 

Levante uma das pernas em direção ao peito e abrace-a com os 

braços. É importante tentar manter o equilíbrio durante 30 

segundos. Após esse tempo, troque a perna que será elevada ao 

peito e aguarde mais 30 segundos. 

Imagens: @freepik  

 

Observação importante: a lista de exercícios acima pode ser praticada pelo aluno e 

por seus familiares sempre que possível ao acordar, pois algumas cadeias musculares, 

quando alongadas com certa frequência, conseguem aliviar as tensões da coluna, 

melhorar a postura corporal e desenvolver maior flexibilidade. 
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